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آله  احلمد  رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا دمحم وعلى  
  :أما بعد وصحبه أمجعني

  كتاب النكاح
هو لغة الوطء واجلمع بني الشيئني وقد يطلق على العقد فإذا قالوا نكح فالنة أو 

يف اللغة الوطء اجلمع بني  هذه معاين النكاح بنت فالن أرادوا تزوجها وعقد عليها
قالوا نكح فالنة الشيئني، العقد ونعرف أن الكالم مراد به العقد أو مراد به الوطء إذا 

أرادوا تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا نكح امرأته إذاً املراد الوطء، القرينة تصرف إىل أحد 
امعة وشرعا :املعنيني، قال عقد يعترب فيه لفظ  " وإذا قالوا نكح امرأته مل يريدوا إال ا

لذي شهوة )  سنة وهو(  " إنكاح أو تزويج يف اجلملة واملعقود عليه منفعة االستمتاع
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص  معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  ن رجل وامرأةال خياف ز م

لصوم فإنه له وجاء  فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه 
خذ األحكام اخلمسة رواه اجلماعة فقد يكون سنة وهذا احلكم األول إذا   إذاً النكاح 

هناك شهوة وصاحبها ال خيشى على نفسه الز فيجد الشهوة لكن ال تصل به إىل  كانت
ويباح ملن ال شهوة له كالعنني : حد الوقوع يف الز فيكون النكاح سنة، احلكم الثاين

وفعله مع الشهوة أفضل (  إذا كان ال شهوة له أصال فالنكاح مباح يف حقه والكبري 
ا الشتماله ) من نوافل العبادة  على مصاحل كثرية كتحصني فرجه وفرج زوجته والقيام 

ومن ال شهوة له  وحتصيل النسل وتكثري األمة وحتقيق مباهاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وغري ذلك



                                                                                     
 

   هذه املادة مل تراجع من قبل الشيخ                               والطالق كتاب النكاح
     

 
  ٤  

 

 ) على من خياف ز برتكه( النكاح )  وجيب(  :، احلكم الثالثنوافل العبادة أفضل له
 ز إذا مل يتزوج يكون النكاح يف حقه واجبيقع يف السالذي  ولو ظنا من رجل وامرأة

ا عن احلرام وال فرق بني القادر على اإلنفاق والعاجز  ألنه طريق إعفافه نفسه وصو
فيه مبرة لكن العربة  يكتفييعين النكاح ال  عنه وال يكتفي مبرة بل يكون يف جمموع العمر

ها إىل النكاح لدرجة السنية فهو فإذا كان يف فرتات مثال حيتاج في لنكاح يف جمموع العمر
سنة يف هذه الفرتة وقد متر عليه أوقات يكون واجبا وهكذا وقد يكون مباحا، احلكم 

إذاً يف دار احلرب حيرم النكاح  وحيرم بدار حرب إال لضرورة فيباح لغري أسري: الرابع
 فال يباح له خشية أن يؤسر الولد إال لضرورة فيباح للضرورة يقول إال األسري أما األسري

ويسن نكاح (  :مطلقا لئال يستعبد الولد، اآلن انتقل إىل الصفات املستحبة يف الزوجة
دة عليها تعريض  يقصد عدم التعدد يعين األفضل أال يعدد" ١")واحدة  ألن الز

معناه } لوا بني النساء ولو حرصتم ولن تستطيعوا أن تعد{ للمحرم قال هللا تعاىل 
حلديث أيب هريرة مرفوعا تنكح املرأة  دينة :عدم العدل، الصفة الثانيةاحملرم املقصود 

، ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه
العلة : وإمنا يكرهون ذلك لعلتني يعين ليست من ذوات القرابة ) أجنبية( : الصفة الثالثة

م :، الثاينبألن ولدها يكون أجن :قال: األوىل ن الطالق فيفضي مع القرابة وألنه ال 
والظاهر أن العلة األقوى مسألة توارث األمراض فإن ظن هذا فال شك  يعة الرحمطإىل ق

أن يكون خالفه أوىل لكن نكاح القرابة ال حرج إال إذا كان خيشى منه تناقل املرض بينهم 
وله ملسو هيلع هللا ىلص جلابر فهال بكرا تالعبها لق)  بكر(  :فعند ذلك األوىل تركه، الصفة الثالثة

أي من نساء يعرفن بكثرة األوالد حلديث أنس يرفعه )  ولود( وتالعبك متفق عليه 
هذه  ) أم بال( تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة رواه سعيد 

ا عليهالصفة السادسة  ا رمبا أفسد ذلك هذه لمبا تصلحها و ر ورمبا ال تفسدها و  أل
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ويسن : الصفة الظاهر عدمها يعين ليست من الصفات املستحبة يف املرأة، الصفة السابعة
انتقل إىل مسألة أخرى وهي مسألة النظر إىل  أن يتخري اجلميلة ألنه أغض لبصره
أي ملن أراد خطبة امرأة )  له( يباح )  و( : قال: املخطوبة وأحكام النظر إىل املخطوبة

كوجه ورقبة ويد   " أ" ) نظر ما يظهر غالبا(  :النظر للمخطوبةغلب على ظنه إجابته و 
وقدم لقوله ملسو هيلع هللا ىلص إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إىل 

" ج") خلوة بال(  أي يكرر النظر" ب") مرارا( نكاحها فليفعل رواه أمحد وأبو داود 
اإن أمن ثوران الشهو  ا يف النظر إليها ة وال حيتاج إىل إذ ويباح  أي ال حيتاج إىل إذ

ورأس يعود إىل األربعة املاضية الوجه واليد والرقبة والقدم ويباح نظر ذلك  نظر ذلك
إذاً ينظر إىل األمة وذات احملرم حمرم  من أمه وذات :النظر إىل األمة وذات احملرموساق 

د نظر بولع :الرقبة واليد والقدم والرأس والساق، مث قالإىل أي شيء منهما؟ إىل الوجه و 
الشاهد والذي يتعامل  :نظر الشاهد واملعاملذلك أي الستة السابقة، ذلك من موالته 

ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن  :مع املرأة له أن ينظر إىل ماذا؟ قال
مثل  ولطبيب وحنوه :ر الطبيبنظ وكفيها حلاجة إذاً له أن ينظر إىل الوجه فقط تعامله

الطبيب قد يضطر أن ينظر إىل جزء من  نظر وملس ما دعت إليه حاجة مساعد الطبيب
نظر املرأة إىل املرأة : ، األخريجسد املرأة حبسب املرض وقد حيتاج أن يلمس أحيا

ى من املرأة هلا أن تر  والمرأة نظر من امرأة ورجل إىل ما عدا ما بني سرة وركبة :والرجل
غري  وحيرم خلوة ذكر :وترى من الرجل كذلك، مث قال املرأة ما عدا ما بني السرة والركبة

مرأة خلطبة للمعتدة والتعريض،  حمرم  انتقل املصنف عليه رمحة هللا إىل حكم التصريح 
خلطبة يعين أن خيطبها صراحة والتعريض أن يقول كالم يفهم منه أنه يرغب يف  التصريح 
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كقوله أريد أن )  املعتدة خبطبة" ١"التصريح وحيرم(  :قال: لنسبة للمعتدة خطبتها،
} وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء { أتزوجك ملفهوم قوله تعاىل 

معناه أن هذا املفهوم منطوقه ال جناح يف التعريض ومفهومه أن هناك جناح يف التصريح 
من الوفاة ( سواء كانت املعتدة : ز أن يصرح خبطبتها، قالإذاً املرأة اليت يف العدة ال جيو 

 "٢") التعريض دون( : يعين مطلقة ثالث أو فارقها خبلع، قال حال احلياة)  واملبانه
" ٣"وحيرم التعريض  :إذاً هذه املعتدة ميكن أن يعرض خبطبتها، قال فيباح ملا تقدم

جعية اليت طلقها زوجها طلقة أو طلقتني حنن نتكلم عن املرأة املطلقة الر كالتصريح لرجعية 
يف أثناء العدة فال جيوز ألحد أن يصرح خبطبتها وال أن يعرض ألن الرجعية زوجة يف 

ملن ويباحان أي التصريح والتعريض هذا احلكم الرابع  ويباحان(  :أحكام الزوجات، قال
خالعها فيباح له أن يعين لزوجها الذي طلقها طلقة أو طلقتني أو  ) ا بدون الثالثةأ

ا ألنه يباح :يعرض خبطبتها أو يصرح خبطبتها ملاذا؟ قال )  كرجعية(  له نكاحها يف عد
ا ا دون الثالثة مثل  يباحان: إذاً نكرر فإن له رجعتها يف عد التصريح والتعريض ملن أ

نية بعوض أو فسخ عقد نكاحها فكل  خبلع أو كانت رجعية الذي طلقها طلقة أوىل أو 
أي )  وحيرمان( : احلكم اخلامس: هؤالء جيوز يف حقهن التصريح والتعريض، مث قال

فيحرم على الرجعية أن جتيب من )  منها على غري زوجها( التصريح والتعريض 
ا تصرحيا أو تعريضا وأما البائن  اآلن انتقل من الرجل إىل املرأة: مث قال خطبها يف عد

 يعين املوضع الذي حيل للرجل ا التعريض دون التصريحفيباح هلا إذا خطبت يف عد
والتعريض إين (  :فيه التعريض حيل للمرأة سواء، اآلن سيمثل املصنف للتعريض والتصريح

ئنا ) يف مثلك لراغب وجتيبه  تفوتيين  كقوله ال)  ما يرغب عنك وحنومها( إذا كانت 
نتقل إىل مسألة جديدة وهي انتهى من التعريض وا إن قضي شيء كان بنفسك وقوهلا

 فإن أجاب ويل جمربة( : مسألة خطبة الرجل على خطبة أخيه مىت حتل ومىت ال حتل؟ قال
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نونة هذه جيربها األب أو وليه يف النكاح لكن الثيب الكبرية )  وهي الصغرية واألمة وا
ولو تعريضا )  فإن أجاب ويل جمربة( : فهذه ليست جمربة فال جيربها أبوها وال غريه، فقال

ربة( ملسلم  غريه  ملسلم حرم علىوهي الثيب الكبرية اليت فوق التسع  أو أجابت غري ا
بال إذنه حلديث أيب هريرة مرفوعا ال خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت )  خطبتها

ومسلم، اآلن رقموا هذه املسائل اليت جيوز للثاين ينكح أو يرتك رواه البخاري والنسائي 
أو ، "٣"أو ترك  ،"٢")أو أذن  ( ،"١"اخلاطب األول)  وإن رد( : قال أن خيطب

 ن مل يعلم الثاين إجابة األول)  أو جهلت احلال( ، "٤"استأذن الثاين األول فسكت
يعين لو مسع إنسان أن فالنة خطبها فالن فهل له أن خيطبها إذا كان ال يعرف هم أجابوا 

لرد؟ نعم له أن خيط ملوافقة فال، قالملوافقة أم  م أجابوا  )  جاز( : بها لكن لو علم أ
ألن فيه ساعة اإلجابة ويسن )  ويسن العقد يوم اجلمعة مساء( . للثاين أن خيطب

وهي إن احلمد ) خبطبة ابن مسعود  (ملسجد ذكره ابن القيم ويسن أن خيطب قبله 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  من  تعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ حنمده ونس

من يهد هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن 
رك هللا لكما وعليكما ومجع بينكما يف خري  دمحما عبده ورسوله ويسن أن يقال ملتزوج 

ذ بك وعافية فإذا زفت إليه قال اللهم إين أسألك خريها وخري ما جبلتها عليه وأعو 
  .احلديث يف أيب داود وابن ماجةمن شرها وشر ما جبلتها عليه 

  فصل يف أركان النكاح
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كاملعتدة )  الزوجان اخلاليان من املوانع( أي أركان النكاح ثالثة أحدها )  وأركانه( 
( الثاين )  و( اليت يف العدة هذه زوجة ليست خالية من املوانع بل هي متلبسة مبانع 

)  و(  وهو قوله زوجتكاللفظ الصادر من الويل أو من يقوم مقامه وهو )  اإلجياب
وال ( وهو قبلت  وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه)  القبول( الثالث 

ملاذا  العربية بغري لفظ زوجت أو أنكحت( اللغة )  حيسن ممن ال( النكاح )  يصح
ما ا :انتبهوا للتعليل، علل املصنف ذلك فقال ما القرآنأل وألمته  للفظان اللذان ورد 

( ال يصح قبول إال بلفظ )  و( أعتقتك وجعلت عتقك صداقك وحنوه لقصة صفية 
يعين بدون لفظ النكاح قبلت أو رضيت )  قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت

تزوجت صح ذلك انتهى الكالم انتقل إىل مسألة جديدة هل يصح النكاح من اهلازل 
النكاح تلجئة يعين خاف أن يكره على تزوجيها لشخص فزوجها هرو من  وهل يصح

انتهى اآلن ودخل ويصح النكاح من هازل وتلجئة  :شيء آخر؟ نعم اجلواب يصح، قال
للغة العربية  ) ومن جهلهما(  :يف مسألة جديدة يقول من جهل لفظ النكاح والتزويج 

لعربيةأي عجز )  ومن جهلهما(  :فبماذا يتكلم؟ قال مل يلزمه (  عن اإلجياب والقبول 
ألن املقصود هنا املعىن دون اللفظ ألنه )  تعلمهما وكفاه معنامها اخلاص بكل لسان

ألن هذا عقد ينبين عليه إستحالل فرج فيخشى من الكلمات اليت  غري متعبد بتالوته
ت- حتتمل للفظ الصريح هذا خلطورة ما يرتتب ع -الكنا يت  ليه اآلن انتقل فالبد أن 

وينعقد من أخرس بكتابة  :إىل مسألة أخرى وهي كيف ينعقد النكاح من األخرس؟ قال
ن القبول إمنا يكون أل)  مل يصح (على اإلجياب )  فإن تقدم القبول( وإشارة مفهومة 
قبول يعين قبلت أو تزوجت واإلجياب زوجتك  وجد قبله مل يكن قبوال لإلجياب فمىت
اإلجياب ال يصح،  يتقدم اإلجياب هذا احلكم األول وهو تقدم القبول علىابنيت فالبد أن 

التأخر أن يكون القبول بعد اإلجياب، بعده مباشرة أم بعده ولو كان هناك فاصل : الثاين



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
comwww.bajabir.              

  
  
  
  
 

٩  

خر( : يقول الفاصل سيؤثر مىت؟ بشروط، قال عن ( أي تراخي القبول )  وإن 
لس ومل يتشاغال ااإلجياب صح ما دام معناه إنه إذا هذا الثاين عرفا )  مبا يقطعه يف ا

لس ومل ينشغال عنه مبا يقطعه  خر اإلجياب عن القبول شيئا يسريا فال يضر ماداما يف ا
يف العرف أما إن تشاغال عنه بكالم آخر يعترب انصرفا عن اإلجياب الذي صدر من ويل 

لس حكم  ولو طال :، قالالزوجة فمعناه أنه البد أن يعاد اإلجياب الفصل ألن حكم ا
لس حصل كالم طويل وكذا  حالة العقد خر القبول لكن يف ا إذاً لو صدر اإلجياب و

 وإن تفرقا قبله( : يف تفصيالت أخرى حول املوضوع مثال مث قال قبلت صح ذلك، قال
اإلجياب لإلعراض عنه وكذا لو )  بطل( أي قبل القبول أو تشاغال مبا يقطعه عرفا ) 
م قبل القبول بطل ن أو أغمي عليه قبل القبولج م،  ال إن  انتقلوا يعين ال يبطل إن 

  :إىل شروط صحة النكاح
  فصل يف شروط النكاح

ألن املقصود يف النكاح التعيني فال ) أحدها تعيني الزوجني  (أربعة  ) وله شروط( 
ألول البد أن تكون إذاً هذا الشرط ايصح بدونه كزوجتك بنيت وله غريها حىت مييزها 

الزوجة والزوج أن يكو معينني يف العقد لكن ال يصح زوجتك بنيت وعنده بنات كثرية وال 
لعدم التعيني، عند  وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون :نعرف من هي املزوجة، قال

 فإن أشار الويل إىل(  :اآلن مسائل هل نعتربها تعيني أم ال تعترب تعيني، ما هي؟ قال
كالطويلة أو الكبرية  "ج") أو وصفها مبا تتميز به( ، "ب"مسها)  مساها أو، "أ"الزوجة

فاطمة يعين زوجتك ابنيت هذه فتعينت، أو زوجتك ابنيت  صح النكاح حلصول التمييز
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تعينت، زوجتك ابنيت الصغرى، الكربى، الوسطى، الطويلة، القصرية هكذا صح حلصول 
النكاح )  أكثر صح واحدة ال( بنت )  وله "د"وجتك بنيتأو قال ز (  :التمييز، قال

صح ألنه ما عنده بنت غريها، اآلن مسألة جديدة  ولو مساها بغري امسها لعدم االلتباس
ها مل  :لو حصل خطأ يف التسمية قال ومن مسي له يف العقد غري خمطوبته فقبل يظنها إ

ى وقيل يف العقد فاطمة فقبل إذا مسي له يف العقد غري املخطوبة هو خطب سلم يصح
ها فال يصح العقد   ما هو الشرط الثاين؟ . يظنها إ

  فصل
إال البالغ ( فال يصح إن أكره أحدمها بغري حق كالبيع )  الثاين رضامها( الشرط 
نون( إال )  و( فيزوجه أبوه أو وصية يف النكاح  ) املعتوه والصغري والبكر ولو  ا
إذاً نلخص إذا مت هلا تسع سنني )  ال الثيبنت مكلفة يعين البكر ولو كا مكلفة

م فإن األب ووصي(  :قال املوضوع م بغري إذ : خالصة الكالم)  يف النكاح يزوجا
، واملسألة الثانية من هو الذي جيرب على الزواج يعين "١"من الذي يستطيع اإلجبار هذا 

رب مها اثنان ا ألب ووصيه يف النكاح وهو من أوصى جيوز إجباره على الزواج، أول شيء ا
ن يزوج بناته إذاً له أن جيرب رب. إليه امليت قبل موته  نون أو املعتوه، - ١:الزوج ا  -٢ا

العبد الصغري، إذاً ملا نقول املعتوه أو الصغري الذي جيربه األب أو وصيه، وملا  - ٣الصغري، 
 -٢األمة جيربها سيدها، -١: ربة أربعةالزوجة ا: ، ننتقل للزوجةنقول العبد جيربه سيده

نونة،  الثيب دون التسع وطبعا مراده البكر مطلقا ولو كانت فوق  - ٤البكر، - ٣ا
م أو  "٥"كثيب دون تسع :التسع، قال  "٦") كالسيد مع إمائه( لعدم اعتبار إذ

ن ألنه ميلك منافع بضعهن  ) عبده الصغري( كالسيد مع )  و(  فيزوجهن بغري إذ
قي األولياء( فيزوجه بغري إذنه كولده الصغري " ٧" ( كاجلد واألخ والعم )  وال يزوج 
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ختصار وال حبال بكرا كانت أو ثيبا )  صغرية دون تسع يعين اإلجبار ليس لغري األب 
إال احلاكم )  صغريا( يزوج غري األب ووصيه يف النكاح )  وال(  لغري وصيه يف النكاح

 كبرية( يزوج غري األب ووصيه فيه )  وال(  هذه حاالت استثنائية القاضي ميكنحلاجة 
ا( سنني كذلك ) وال بنت تسع ( بكرا أو ثيبا )  عاقلة ذ حلديث أيب هريرة )  إال 

ا وإن أبت مل تكره رواه أمحد  مرفوعا تستأمر اليتيمة يف نفسها فإن سكتت فهو إذ
ارية تسع سنني فهي امرأة رواه أمحد وإذن بنت تسع معترب لقول عائشة إذا بلغت اجل

ولو ضحكت أو بكت  "أ") صمات البكر( أي اإلذن )  وهو( ومعناه يف حكم املرأة 
يعين يبني من هي الثيب،  القبل بوطء يف: هذا هو اإلذن، قال" ب") ونطق الثيب( 

ا هو النطق، من هي الثيب؟ يقول من وطئت يف القبل، قال حلديث أيب  :الثيب إذ
يرة يرفعه ال تنكح األمي حىت تستأمر وال تنكح البكر حىت تستأذن قالوا  رسول هر 

ا قال أن تسكت متفق عليه  لكن عند شرط يف االستئذان سيذكره هللا وكيف إذ
خذ  ويعترب يف استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به املعرفة: املصنف وهو عندما 

ا البد أن نعرفها من هو الزوج فالبد أن يسمى هلا الزوج على وجه تقع به املعرفة حىت  إذ
  :الشرط الثالث. تقول نعم أم ال

  فصل
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ال نكاح إال بويل رواه اخلمسة إال النسائي )  الويل الثالث( الشرط 

الويل هو الذي يزوج املرأة  أي شروط الويل سبعة)  وشروطه( وصححه أمحد وابن معني 
، ١") التكليف( : الشرط األول والثاين التكليف قال: بعة شروط لكي تصح واليتهوله س
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ألن غري املكلف حيتاج ملن ينظر له فال ينظر لغريه ألن التكليف هو العقل والبلوغ " ٢
 "٤") واحلرية(  ألن املرأة ال والية هلا على نفسها ففي غريها أوىل "٣") والذكورية( 

ن يعرف  "٥")والرشد يف العقد ( على نفسه ففي غريه أوىل ألن العبد ال والية له 
" ٦") واتفاق الدين(  الكفء ومصاحل النكاح ال حفظ املال فرشد كل مقام حببسه

سوى ( فال والية لكافر على مسلمة وال لنصراين على جموسية لعدم التوارث بينهما 
د كأم ول: اآلن ثالثة صور استثناء من هذا الشرط وسيستثين املصنف يعين يف ) ما يذكر

وأمة كافرة ، فيتوالها سيدها أم الولد سيدها كافر وهي أسلمت "أ"لكافر أسلمت
والسلطان يزوج من ال ويل هلا من ، معناه أن سيدها املسلم هو الذي يتوالها "ب"ملسلم

ولو ظاهرة )  والعدالة(  :مع اختالف الدين فصح، الشرط السابع للويل "ج"أهل الذمة
ا الفاسق إال يف سلطان وسيد يزوج أمته إذا تقرر ذلكأل   ا والية نظرية فال يستبد 

وهذا إذا كان ما لديها ويل فيزوجها السلطان حىت كذلك هذا فيه استثناء إال يف سلطان 
ولو كان السلطان فاسقا يصح للضرورة، كذلك سيد يزوج األمة لو كان السيد فاسق  

 ( :قال: آلن سينتقل إىل مسألة األولياء وترتيب األولياءكذلك يزوج األمة يصح ذلك، ا
 إنكاحها يف( "١"احلرة)  ويقدم أبو املرأة( ملا تقدم ) غريها  فال تزوج امرأة نفسها وال

ء على األبناء فقط، قال ) ألنه  :ترتيب الوالية تقريبا يشبه ترتيب العصبة إال يف تقدمي اآل
مث جدها ( لقيامه مقامه  "٢"أي يف النكاح)  فيه مث وصيه( أكمل نظرا وأشد شفقة 

وتعصيبا فأشبه  أي حق والدة األقرب فاألقرب ألن له إيالدا "٣") ألب وإن عال
ا ملا  ) نزلوا وإن"٥"بنوه مث "٤"ابنها مث( األب  األقرب فاألقرب ملا روت أم سلمة أ

ا أرسل إليها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خيطبه ا فقالت  رسول هللا ليس أحد من انقضت بعد
عمر  أوليائي شاهدا قال ليس من أوليائك شاهد وال غائب يكره ذلك فقالت قم 

 كاملرياث "٧") مث ألب" ٦"مث أخوها ألبوين( فزوج رسول هللا فزوجه رواه النسائي 



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
comwww.bajabir.              

  
  
  
  
 

١٣  

ى من وإن نزلوا يقدم من ألبوين عل)  مث بنومها كذلك( يعين كرتتيب املرياث يف العصبة 
وحنن وجد يف نسخة وإال فاألقرب  ألب إن استووا يف الدرجة األقرب فاألقرب

( فاألقرب يعين وإال قدم األقرب فاألقرب يعين إذا استووا يف القوة فيصري األقرب فاألقرب 
يعين  على ما سبق يف املرياث)  مث بنومها كذلك( ملا تقدم )  ألبوين مث ألب مث عمها

ملرياث )  عصبته بسبب كاإلرث أقرب مث( أبناء العم  فأحق العصبات بعد اإلخوة 
لوالية ألن مبىن الوالية على الشفقة والنظر وذلك معترب مبظنته وهو القرابة  أحقهم 

( ألنه يرثها ويعقل عنها  "١٣"لعتق)  مث املوىل املنعم( ، ١٢وصلنا يف الرتتيب عند 
)  والء( إن عدموا فعصبته )  مث(  "١٤"ثعلى ترتيب املريا)  مث أقرب عصبته نسبا

لوالء على ما تقدم لنسب فننتقل إىل عصبته   يعين إن كان املوىل املعتق ليس له عصبة 
ئبه قال أمحد والقاضي أحب إيل من األمري يف هذا )  مث السلطان(  وهو اإلمام أو 

افإن عدم الكل زوجها ذو سلطان يف فإن بلدها  يعين صاحب منصب يف "١٧" مكا
  .يعين وكلت من يزوجها" ١٨"تعذر وكلت

سيدها ولو فاسقا وال والية ألخ من أم وال خال وحنوه من ذوي  وويل أمة: مث قال
اآلن انتقل إىل مسألة العضل يعين املنع من الزواج فإذا كان الويل منع املرأة من  األرحام

ن منعها كفئا )  قرباأل( الويل )  عضل فإن( : الزواج فكيف يكون احلكم؟ قال
إذا تكرر العضل من الويل فإنه يصبح  رضيته ورغب مبا صح مهرا ويفسق به إن تكرر

ذا فإن عضل بدون حق،  لكونه طفال أو كافرا )  أهال( األقرب )  أو مل يكن( فاسقا 
غيبة منقطعة ال تقطع إال ( األقرب )  غاب أو(  :، االحتمال الثالثأو فاسقا أو عبدا



                                                                                     
 

   هذه املادة مل تراجع من قبل الشيخ                               والطالق كتاب النكاح
     

 
  ١٤  

 

ا الوالية من األقرب إىل  فوق مسافة القصر)  فة ومشقةبكل يعين عند أسباب تنتقل 
: أن يعضل األقرب فتنتقل الوالية ملن بعده، الثاين: األبعد، ما هي هذه األسباب؟ األول

أو أو غاب غيبة منقطعة فتنتقل الوالية ملن بعده، : ال يكون أهال فتنتقل ملن بعده، الثالث
 األبعد( احلرة الويل )  زوج(  :ا الرابع انتقلت الوالية ملن بعده وهلذا قالوهذ جهل مكانه

زوج )  زوج األبعد أو وإن(  انتقل إىل مسألة أخرى وهي  ألن األقرب هنا كاملعدوم) 
النكاح لعدم الوالية من )  مل يصح( لألقرب )  من غري عذر( ولو حاكما )  أجنيب( 
إذا انتقلنا بعذر فالعقد صحيح وإذا انتقلنا بغري عذر  لعاقد عليها مع وجود مستحقهاا

طل أو يعين وقت العقد  كان األقرب ال يعلم أنه عصبته فلو: قال املصنف. فالعقد 
يعين ال يعلم أنه أصبح أهال للوالية بعد أن كان غري أنه صار أو عاد أهال بعد مناف 

مر إذاً فلو كان األقرب ال يعلم يعين العربة بواقع األ صح النكاح استصحا لألصل أهل
أنه عصبة يف وقت العقد وزوج معناها األبعد صح أو أنه صار أهال وال يدري أنه أهل 

هل، قال ووكيل كل ويل يقوم : فزوج البعيد صح استصحا لألصل واألصل أنه ليس 
ريه افرض أن الوكيل ال يريد أن يباشر العقد ويريد أن يوكل غمقامه غائبا أو حاضرا 

ذن املرأة للوكيل أيضا يعين الوكيل حيتاج إىل إذنني إذن من  فيمكن ذلك لكن بشرط أن 
ا للوكيل بعد توكيله إن مل تكن جمربة :الويل وإذن من املرأة، قال أي بعد  بشرط إذ

ذن له وطبعا الويل أيضا حيتاج إىل إذن منها أصال لكن لو كانت  توكيله من الويل هي 
ا، قالمن النوع ا نونة واألمة فال حنتاج إىل إذ ويشرتط يف وكيل  :رب مثل الصغرية وا

ها  يشرتط فيه وويل ما ويقول الويل أو وكيله لوكيل وهي الشروط السبعة اليت ذكر
الزوج زوجت موكلك فال فالنة ويقول وكيل الزوج قبلته لفالن أو ملوكلي فالن وإن 

يف درجة واحدة وال أحد أفضل من أحد مثال املرأة هلا  يعين كالمها استوى وليان فأكثر
هذا الكالم  سن تقدمي أفضل فأسن فإن تشاحوا أقرع أخوان كل يصلح ويل فمن نقدم؟
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ذن هلم مجيعا لكن  إذا أذنت هلم مجيعا فاألفضل مث األسن يف العمر مث القرعة لكن إذا مل 
أي  ومن زوج ابنه :، قالله منهمويتعني من أذنت عينت واحد فإذاً ال يزوجها غريه 

يكون هو وكيل عن الزوج وعن  ببنت أخيه وحنوه صح أن يتوىل طريف العقد الصغري
لو كان هو  ويكفي زوجت فال فالنة وكذا ويل عاقلة حتل لهالزوجة، ماذا يقول هذا؟ 

ا  وليها وهي حتل له كيف يتزوجها؟ ذ لو كان هو  كفى قوله تزوجتها إذا تزوجها 
لزواج يقول تزوجتها   .      وصي األب مثال وهي كبرية وأذنت 

  فصل
حلديث جابر مرفوعا ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل رواه )  الشهادة الرابع( الشرط 

 "١"بشاهدين إال( النكاح ) فال يصح  (الربقاين وروي معناه عن ابن عباس أيضا 
لغني  مكلفني "٣" ذكرين (  ولو ظاهرا ألن الغرض إعالن النكاح) "٢"عدلني أي 
ما ضريران أو عدوا الزوجني " ٦") طقني" ٥"مسيعني"٤"عاقلني هذا ال يؤثر إذاً ولو أ

لو شهدوا الشهود مث أوصيناهم  تواص بكتمانه وال يبطلال نشرتط يف الشاهدين البصر 
 من املوانعأي الزوجة  وال تشرتط الشهادة خبلوهاال يعلنوا هذا اخلرب فالعقد صحيح، 

يعين ال يشرتط أن حنضر شهود يشهدون أن الزوجة ليست معتدة وال مزوجة وال فيها 
ا  مانع، ا أذنت، أو إذ يت بشهود يشهدون أ االحتياط أن  اإلشهادواالحتياط يعين 

ا لكن ليس بشرط، ا خالية من املوانع وعلى إذ فإن أنكرت اإلذن  يشهد على أ
ا كاذبة كيف دخلت وهي  هصدقت قبل دخول ال بعد ، ..ألن قرينة احلال تدل على أ

(  :انتقل اآلن إىل شرط آخر خمتلف فيه وهو الكفاءة هل الكفاءة شرط أم ال؟ قال



                                                                                     
 

   هذه املادة مل تراجع من قبل الشيخ                               والطالق كتاب النكاح
     

 
  ١٦  

 

أي أداء الفرائض واجتناب  "١") دين( لغة املساواة وهنا )  وليست الكفاءة وهي
ويسار حبسب  "٤"يةوصناعة غري زر  "٣") وهو النسب واحلرية "٢"ومنصب( النواهي 

وتعترب يف حق الرجل دون املرأة يعين هذه الشروط شروط الكفاءة يف " ٥"ما جيب هلا
شرطا يف ( الرجل وليس مجيعها فاملقصود اآلن مسألة احلرية والصناعة واليسار والنسب 

د أسامة بن زي  فاطمة بنت قيس أن تنكحأي صحة النكاح ألمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص)  صحته
مره متفق عليه بل شرط للزوم  ليس شرط صحة بل هو شرط لزوم، شرط فنكحها 

الصحة معناه ال يصح إال بوجوده وشرط اللزوم أنه يصح لكن يقبل الفسخ ليس بالزم 
ومر معنا العقد الالزم والعقد اجلائز فاجلائز هو القابل للفسخ، اآلن سيمثل معناه أنه قابل 

فلو (  :يفسخ، كيف يفسخ؟ يفسخ بطلب األولياء، قالللفسخ ليس الزما ميكن أن 
 أو حرة بعبد وهذا للنسب ) أو عربية بعجمي هذا شرط الدين زوج األب عفيفة بفاجر

يعين من ولد بعد حىت من حدث )  فلمن مل يرض من املرأة أو األولياء(  وهذا للحرية
ألن العار  فيفسخ أخ مع رضى أب :كيف؟ قال) الفسخ(  ذلك من األولياء فله

وعنه ال "معىن شرط لزوم أن األولياء هلم احلق أن يفسخوا، اكتبوا عندها  عليهم أمجعني
وهذه الرواية الثانية ال ميلك الويل األبعد أن " ميلك األبعد الفسخ مع رضى املرأة واألقرب

ا ال تتزوج إال بويل فاألقرب رضي وزو  جها يفسخ إذا رضيت املرأة ورضي وليها األقرب أل
وخيار الفسخ : قال. وهي موافقة فليس ألحد أن يفسخ وهذا هو الصحيح وهللا أعلم

سقاط يعين ممكن األخ ال يفسخ بسرعة بعد مدة يطالب، على الرتاخي  ال يسقط إال 
لقول عصبة إذاً إما أن يسقطوا حق  أو مبا يدل على رضاها من قول أو فعل يقصد 

لقول أو مبا يدل عليه   :انتقل املصنف إىل احملرمات يف النكاح. الفسخ 
  ب احملرمات يف النكاح
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ن أحدمها من حترم على األبد وقد ذكره بقوله  )  حترم أبدا األم وكل جدة( وهن ضر
احملرمات } حرمت عليكم أمهاتكم { لقوله تعاىل ) ن علت إو ( من قبل األم أو األب 

، واألخوات الثالث، العمة واخلالة، األم وإن علت، والبنت وإن نزلت: سبعة: لنسب
األم من الرضاع والبنت من الرضاع : وبنت األخ وبنت األخت، ومثلهن من الرضاع

واألخوات من الرضاع والعمة من الرضاع واخلالة من الرضاع وبنت األخ وبنت األخت من 
لصهر لعقد و : الرضاع، وبعدها أربعة  لزوجة أمها وبنتها، أمها  لدخول، املتعلقة  بنتها 

فهذه الثمانية عشر . ١٨زوجة األب وزوجة االبن، فصار : زوجات األصول والفروع
لنسب: القسم األول: مقسمة إىل ثالث أقسام  وكل "١"حترم أبدا األم(  :احملرمات 

 }حرمت عليكم أمهاتكم { له تعاىل لقو )  علت نإو ( من قبل األم أو األب )  جدة
من حالل ( بنت البنت وبنت بنت االبن  أي)  بن وبنتامهاوبنت اال" ٢"والبنت( 

وارثة كانت أو ال لعموم  يعين ولو كانت من ز فال جيوز نكاحها ) وحرام وإن سفلت
شقيقة   ) أخت وكل(  قد تكون حمجوبة لكن ال حيل نكاحها} وبناتكم { قوله تعاىل 

أي بنت األخت  ) هاوبنت( } وأخواتكم { لقوله تعاىل  "٣"كانت أو ألب أو ألم
، }وبنات األخت { وإن نزلت لقوله تعاىل )  ابنتها وبنت( وبنت ابنها  "٤"مطلقا

أي بنت بنت )  وبنتها( أي ابن األخ )  وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه(  :اخلامسة
وإن  "٧"وخالة، "٦"عمة وكل} وبنات األخ { لقوله تعاىل  ) سفلت وإن( ابن أخيه 

واملالعنة على ( } وعماتكم وخاالتكم { ب أو األم لقوله تعاىل علتا من جهة األ
اية   ولو أكذب نفسه فال حتل له بنكاح وال ملك ميني)  املالعن سيأيت اللعان يف 

لرضاع، قال ولو حمرما )  لرضاع وحيرم( : كتاب الطالق اآلن انتقل إىل احملرمات 
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 حيرم ما(  ت تصري أم ولو كانت مكرهةكإكراه يعين لو أكرهت امرأة على الرضاع فأرضع
حيرم من النسب متفق  من األقسام السابقة لقوله ملسو هيلع هللا ىلص حيرم من الرضاع ما)  لنسب

وأم أخيه من )  أخته أم إال( : لكن هنا سيستثىن املصنف صور، الصورة األوىل عليه
رضاع فهل تصري بنتك؟ ابنك له أخت من ال من رضاع)  أخت ابنه(  إال)  و) ( رضاع 

اآلن عندك ابن فأعطيته امرأة أرضعته فصار ابنك ابنا هلا  فال حترم املرضعة :ال طبعا، قال
لنسبة  لنسبة لك املرأة أجنبية وبنت هذه املرأة املرضعة أصبحت أختا البنك لكن  لكن 

بنك ملا معناه ا وأخيه من نسب وال بنتها على أيب املرتضع: لك أنت هي أجنبية، قال
رضع من فالنة فحرمت عليه فالنة وابنتها لكن مل حترم عليك أنت أيها األب ومل حترم 

وال أم املرتضع وأخته من نسب على أيب املرتضع  :على ابنك اآلخر وهو األخ، قال
لنسب ملصاهرة ال  ن يف مقابلة من حيرم  إذاً وال أم  وابنه الذي هو أخو املرتضع أل

ختصار ابنك رضع من امرأة زوجتك اليت هي أم ابنك ال حترم على زوج املرتضع يعين 
لرضاع هذا املقصود وكذلك أخته يعين بنتك من النسب لن حترم  املرضعة وهو أبو ابنك 

(  ـملصاهرة ب)  وحيرم(  :على أيب املرتضع وال ابنه كذلك، انتقل إىل املصاهرة، قال
يعين سواء كان "١"ولو من رضاع)  أبيه زوجة(  وإن مل حيصل دخول وال خلوة)  العقد

وإن عال )  جد كل وزوجة(  أبوه من النسب أو أبوه من الرضاع فزوجته تعترب زوجة أب
ؤكم من النساء نكحواوال ت{ لقوله تعاىل  لعقد )  و( }  ما نكح أ ( حترم أيضا 

وج وابنك من ولو من رضاع يعين ابنك من النسب إذا تز " ٢") نزل وإن ابنه زوجة
لنسبة لك وحترم على التأبيد { لقوله تعاىل  الرضاع إذا تزوج فاملرأتني تعترب زوجة ابن 

ن دون( } وحالئل أبنائكم  ئه وأبنائه )  بنا ن( دون )  و (أي بنات حالئل آ  أمها
وأحل لكم ما وراء { فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده لقوله تعاىل ) 

ا أم زوجته( وحترم أيضا } ذلكم  { لقوله تعاىل )  لعقد(  ولو من رضاع"٣") وجدا
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ئبو } وأمهات نسائكم  وبنات ( " ٤"أي بنت الزوجة)  بنتها( وهن  حترم أيضا الر
ث وإن نزلوا من نسب أو رضاع )  أوالدها { لقوله تعاىل  ) لدخول( الذكور واإل

ئبكم الاليت يف حجور  ن  كم منور نت الزوجة(  }نسائكم الاليت دخلتم  )  فإن 
ئب ) أحبن  أو ماتت بعد اخللوة( قبل الدخول ولو بعد اخللوة  ألن الربيبة ال أي الر

مها دخول وليس خلوة  ن فال { لقوله تعاىل حترم إال إذا دخل  فإن مل تكونوا دخلتم 
النكاح لو حصل وطء بشبهة أو اآلن انتقل إىل مسألة أخرية وهي تشبه  }جناح عليكم 

ومن وطئ امرأة بشبهة أو ز حرم  :بز أو بكذا فهل هذا حيرم أيضا؟ اجلواب نعم، قال
  .يعين الوطء احملرم مثل الوطء احلالل وحرمت على أبيه وابنه عليه أمها وبنتها

  فصل يف الضرب الثاين من احملرمات
ن بعضهن حيرمن أل: احملرمات إىل أمد جل اجلمع وبعضهن حيرمن ألمر عارض أيضا ضر

وسيأيت من حيرمن ألمر : من حيرمن ألجل اجلمع: لعارض يزول اآلن اكتبوا عنوان جانيب
عارض يعين تكون مزوجة تكون حمرمة تكون معتدة فهذا أمر عارض يزول واآلن رقموا 

 الثهذه ث ) وحترم إىل أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتامها( : احملرمات إىل أمد
وإن علتا من )  وخالتهما "٤"وعمتامها( أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته 

يعين الذي حيرم هنا بسبب اجلمع، حيرم أن جيمع مع املرأة أختها أو مع  نسب أو رضاع
املعتدة أختها أو بنتها أو بنت أخت الزوجة أو بنت أخ الزوجة أو عمة الزوجة أو خالة 

ى النيب ملسو هيلع هللا ىلص  والقرآن أيضا أن جتمعوا بني األختني والنيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ال جتمعوا بني الزوجة 
املرأة وعمتها واملعىن والضابط أال جيمع بني امرأتني لو قدر إحدامها أنثى حترم على الثانية 
فاملرأة وخالتها رجل وخالته ال ينكحها رجل وعمته ال ينكحها رجل وأخته ال ينكحها 
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وكذا أخت  وكذا بنت أخيهما :رجل وبنت أخته أو بنت أخيه ال ينكحها، قال
وهم املرأة  ١١وصلنا اآلن إىل  مستربأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها

واملعتدة واملستربأة الثالث ال جيمع بني واحدة من هذه الثالث مع من حترم عليها لو  
جتمعوا بني املرأة  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص  ال} وا بني األختني وأن جتمع{ لقوله تعاىل  كانت ذكرا،

وعمتها وال بني املرأة وخالتها متفق عليه عن أيب هريرة وال حيرم اجلمع بني أخت 
لنسبة هلذا الشخص   شخص من أبيه وأخته من أمه ألنه ال قرابة بني هاتني األختني مها 

وال بني مبانة شخص لنسبة لبعضهن ال قرابة كالمها أخت له فبالنسبة له أخوات لكن 
نت منه وله بنت وهذه البنت  وبنته من غريها ولو يف عقد يعين شخص طلق امرأة و

ن  ن الصور ليست من املطلقة ولكن من زوجة أخرى فال قرابة بني املرأتني وها
جيوز وجتوز إذا  إذاً يف اجلمع ال ) وفرغت العدة أحبن( املرأة )  فإن طلقت( مستثنيات، 

أي أختها أو عمتها أو )  أحبنطلقت وفرغت العدة يعين بشرطني الطالق وفراغ العدة، 
خالتها أو حنوهن لعدم املانع ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو ز حرمت عليه زوجته 

مث ترجع زوجته كما كانت اآلن يتكلم عن مسألة أخرى وهي  حىت تنقضي عدة املوطوءة
واحد )  عقد يف( أي تزوج األختني وحنومها  "أ")فإن تزوجهما ( مرأتني أن يعقد على ا

ألنه ال ميكن تصحيحه فيهما " ب") عقدين معا بطال( تزوجهما يف )  أو( مل يصح 
 أو عقود معا" ج"وال مزية إلحدامها على األخرى وكذا لو تزوج مخسا يف عقد واحد

خر(  :فال تصح، الصورة د لعقدين بطل متأخر فقط ألن اجلمع أي ا)  أحدمها فإن 
إذاً اخلمسة مع بعض ال يصح لكن لو كانت متوالية مرتتبة يف الزمن فاألول  حصل به

سيصح وما بعده إذا كن أخوات ال يصح أما إذا كن أجنبيات فيصح األربعة األوىل 
ئن أو رجعية بط( " ه" العقد الثاين) أو وقع ( واخلامس ال،   ليف عدة األخرى وهي 

معناه لو تزوج امرأة مث طلقها مث تزوج أختها يف عدة األوىل ال يصح فالبد أن  الثاين) 
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لئال جيمع ماؤه يف رحم أختني أو حنومها وإن  الثاين)  بطل :تفرغ األوىل من العدة، قال
ألن إحدامها نكاحها  وإلحدامها نصف مهرها بقرعة حباكمجهل أسبق العقدين فسخا 

ن اشرتى متزوج امرأة  ومن ملك أخت زوجته وحنوهاالدخول صحيح وفارقها قبل 
صح وال يطؤها حىت  :واشرتى أختها إذا كانت أمة صح لكن ال جيوز له الوطء، قال

ا ومن ملك حنو أختني ه يفارق زوجت نفرتض أنه اشرتى أمتني كالمها وتنقضي عد
صح وله وطء : ة، قالأخوات يصح الشراء لكن ال يصح الوطء لالثنتني وإمنا يطأ واحد

ذا الوطء إذا وطئ األوىل حترم الثانية، إذا أراد أن  أيهما مىت شاء وحترم به األخرى يعين 
خراج عن ملكه :يرجع للثانية قال أو تزويج بعد  كأن يبيعها حىت حترم املوطوءة 

كث :يستربأها ويبيعها أو يستربأها ويزوجها مث قال استرباء ر من وليس حلر أن يتزوج 
كثر من اثن حنن قلنا احملرمات إىل أمد على نوعني النوع  نيتأربع وال لعبد أن يتزوج 

األول اليت حترم بسبب اجلمع والنوع الثاين اليت حترم لعارض يزول إذاً ضعوا هنا اآلن 
املعتدة اليت يف العدة ال جيوز نكاحها "١") وحترم املعتدة(  :قال: احملرمات لعارض يزول

ا معتدة فإذا انتهت العدة جازت، قاللعارض  من الغري لقوله )  وحترم املعتدة(  :أ
املستربأة من ( كذا   ) و( } وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله { تعاىل 
 (ألنه ال يؤمن أن تكون حامال فيفضي إىل اختالط املياه واشتباه األنساب " ٢") غريه

ا( ان وغريه على ز )  الزانية( حترم )  و إذاً الثالثة الزانية ال ) حىت تتوب وتنقضي عد
ا من الز والعياذ  مث تتوب  جيوز أن تنكح يقول حىت تتوب والبد أن تنقضي عد

والزانية ال ينكحها إال { لقوله تعاىل وهذه من املفردات واجلمهور ال يشرتطون توبتها 
وهذا خطأ اكتبوا عندها وتوبتها كغريها  وتوبتها أن تراود فتمتنع} زان أو مشرك 
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لندم واالستغفار"واختاره املوفق،  مطلقته ثال ( حترم )  و( : ، الرابعة"توبتها كغريها 
فإن طلقها فال حتل له من بعد { بنكاح صحيح لقوله تعاىل )  حىت يطأها زوج غريه

ذه اخلامسة اليت ه من إحرامها)  احملرمة حىت حتل( وحترم } حىت تنكح زوجا غريه 
ينكح ال لقوله ملسو هيلع هللا ىلص أحرمت حبج أو عمرة ال جيوز هلا أن تتزوج حىت حتل من إحرامها 

وال (  احملرم وال ينكح وال خيطب رواه اجلماعة إال البخاري ومل يذكر الرتمذي اخلطبة
( ينكح وال } وال تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا { لقوله تعاىل )  ينكح كافر مسلمة

إال حرة  } وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن { لقوله تعاىل )  مسلم ولو عبدا كافرة
انتبهوا هلذه املسألة هل جيوز للمسلم أن ينكح كافرة؟ يقول ال ينكح  نكتابية أبواها كتابيا

مسلم كافرة إال حرة كتابية يعين من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية يقول البد أن تكون  
أبواها كتابيان يعين ال تكون هي كتابية دخلت النصرانية أو اليهودية وأبواها على كتابية 

نة فالبد ان تكون هي نصرانية وأبواها نصرانيان أو  ا ستتبع أبويها يف الد غري ذلك أل
ن   }ن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واحملصنات م{ لقوله تعاىل يهودية وأبواها يهود

يكون أبوها نصراين وأمها مثال بوذية أو جموسية معناه هذه اشتبه فيها احلل ألن املرأة اليت 
واحلرمة والنكاح نتبعها لألخس يعين لو كانت املرأة نصرانية أمها نصرانية وأبوها مثال 

وسي   .جموسي فنقول هي يف حل النكاح تتبع األسوأ وهو ا
عزوبة حلاجة املتعة أو وال ينكح حر مسلم أمة مسلمة إال أن خياف عنت ال: قال

-٤الزانية، - ٣املستربأة، -٢املعتدة،  -١: حنن اآلن يف احملرمات لعارض يزول اخلدمة
- ٧نكاح املسلمة للكافر، - ٦املُحرمة حىت حتل، -٥املطلقة ثال على زوجها األول، 

وال ينكح حر مسلم أمة مسلمة إال أن خياف عنت العزوبة  - ٨نكاح املسلم للكافرة، 
يعين حيتاج إىل الزواج وهناك  املتعة أو اخلدمة لكونه كبريا أو مريضا أو حنومها حلاجة

لعزوبة إما لكونه حيتاج للمتعة أو اخلدمة لكرب سنه أو مرضه، قال ولو مع صغر  :مشقة 



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
comwww.bajabir.              

  
  
  
  
 

٢٣  

يعين خياف عنت العزوبة ولو كانت زوجته صغرية أو   زوجته احلرة أو غيبتها أو مرضها
(  :إذاً الشرط األول أن خياف عنت العزوبة، والشرط الثاين. عذر لهغائبة أو مريضة فهذا 

ومن مل يستطع منكم طوال { لقوله تعاىل  ) حرة ومثن أمة( أي مهر )  ويعجز عن طول
إذاً املعىن أنه إذا خاف مشقة العزوبة وليس عنده مهر حلرة فإذا كان ال خياف  اآلية} 

نه إذا نكح األمة فإن ابنها منه سيكون عبدا هذا عنت العزوبة فليس له أن ينكح األمة أل
األول، الثاين لو كان خياف عنت العزوبة لكن عنده مهر احلرة فهنا ال يتزوج األمة وإمنا 

يتزوج احلرة السرتقاق الوجه حىت ال يكون الولد عبد، قال املصنف او مثن أمة يعين يعجز 
فال يتزوج األمة وإمنا يشرتي أمة حىت عن مهر حرة  أو مثن أمة، إذا كان عنده مثن أمة 

يكون ابنه منها حر هذا املعىن، عند إشكال يف مسألة مثن األمة فيها خالف، قال 
واشرتاط العجز عن مثن األمة اختاره مجع كثري قال يف التنقيح : املصنف الشارح

النجار  البن أنه ال يشرتط وتبعه يف املنتهى أي يف التنقيح وهو أظهر وقدمللمرداوي 
وقال الرحيباين يف مطالب أويل النهى واملذهب ما قاله املصنف يعين املرعي يف الغاية أنه 
ال يشرتط إذاً اخلالف عند يف أن ينكح أمة مسلمة، عقد نكاح وليس شراء ملك ميني 
والفرق أنه إذا نكح األمة ابنها منه عبد يعين ميلكه مالك األمة، وإن اشرتى أمة فابنها 

طبعا لو جاء ابن منها ستصبح هي أم ولد وتصري حرة مبجرد موت سيدها إذاً عند حر و 
شرط متفق عليه وهو خوف العنت وعند شرط آخر متفق عليه أن يكون عاجزا عن 

مهر احلرة، الشرط الثالث املختلف فيه هل يشرتط أن يكون عاجزا عن مثن األمة هذا هو 
يشرتط أن يكون عاجزا عن مثن األمة معناه لو  حمل اخلالف ومها وجهان وجه يقول ال

عنده قيمة أمة لكن ما عنده مهر للحرة وهذا متصور إذا كانت قيمة األمة أقل من مهر 
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احلرة فعند ذلك وجهان وجه يقول إذا عنده قيمة األمة ال جيوز له أن يتزوج األمة وإمنا 
ج األمة ولو كان عنده وهو يشرتيها والوجه الثاين يقول ال يشرتط يعين ميكن أن يتزو 
قال )  وال ينكح عبد سيدته(  :املذهب الذي قاله يف املنتهى ومرعي يف الغاية، التاسع

أن العبد ال ينكح السيدة تعرفون ملاذا؟ ألن عقد النكاح  ل العلم عليهابن املنذر أمجع أه
ة له القوامة وعقد ملك اليمني تعارض بينهما فإذا كان العبد هو الزوج فبمقتضى الزوجي

 أمته سيد( ينكح )  وال(  :ومبقتضى العبودية هلا هي القرار فال ينكح العبد سيدته، قال
لعكس األمة إذا تزوجها سيدها فيصري سيد وزوج يف نفس الوقت يقولون ال،  ) هنا 

ألن ملك الرقبة يفيد ملك املنفعة  :ملاذا؟ ألن ملك الرقبة أقوى من عقد الزوجية، قال
حة وهو عقد النكاح اآلن مسائل جديدة  البضع فال جيتمع معه عقد أضعف منه وإ
)  دون( ألنه ال ملك لالبن فيها وال شبهة ملك )  وللحر نكاح أمة أبيه(  :يقول

فال يصح نكاحه أمة ابنه ألن األب له التملك من مال ولده كما ) أمة ابنه  (نكاح 
أال ينكح السيد أمته فهل له أن ينكح أمة أبيه وهذا تفريع على املسألة العاشرة وهو  تقدم

وللحر ( : أو أمة ابنه؟ حنن نقول أمته ال، هل هو ميلك أمة أبيه أم ال؟ ال ميلك، قال
)  ابنه أمة( نكاح )  دون( ألنه ال ملك لالبن فيها وال شبهة ملك )  نكاح أمة أبيه

ألن فيها شبهة كما تقدم فال يصح نكاحه أمة ابنه ألن األب له التملك من مال ولده  
زوجها أو  أي ابنها ألنه لو ملك "١١") وليس للحرة نكاح عبد ولدها(  :ملك، قال
املقصود أن احلرة لو ملكت العبد فال يصح عقدها ولو ملكت نفسخ النكاح بعضه ال

وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة بعضه ال يصح عقدها ولو ملك العبد ولدها كذلك 
كذلك العكس األمة    ولألمة نكاح عبد ولو البنها نه ال إرث بني العبد وابنهألولو البنه 

لو كان ابنها حرا وملك عبدا فيمكن أن ينكح هذا العبد هذه األمة ألنه ال توارث بني 
الزوج األخر أو )  وإن اشرتى أحد الزوجني( : هذه األمة وولدها احلر، الثاين عشر
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رث أو غريه  أي مكاتب أحد )  مكاتبه( ملك )  ولده احلر أو( ملك )  أو( ملكه 
: هذا ثالث صور ) الزوج اآلخر أو بعضه انفسخ نكاحهما( الزوجني أو مكاتب ولده 

إذا اشرتى احد الزوجني اآلخر انفسخ النكاح يعين كالمها عبيد مث أصبح الزوج حرا أو  
نيةكان حرا من األساس واشرتى أمة هي زوجته فانفسخ النكاح هذه صو  إذا : رة، صورة 

إذا ملك مكاتب أحد الزوجني الزوج : ملك ولد أحد الزوجني الزوج اآلخر، الصورة الثالثة
اآلخر فانفسخ يف هذه الصور، انتبهوا أحد الزوجني اآلخر يعين الزوج اشرتى الزوجة، أو 

ولد الزوج اشرتى الزوجة، أو مكاتب الزوج اشرتى الزوجة فهي هلا ست صور، الصور 
الثالثة الباقية هي إذا اشرتت الزوجة الزوج وال احد يشرتي أحد إال إذا كان عبد، أو 

: اشرتى ابن الزوجة اشرتى الزوجة، أو مكاتب الزوجة اشرتى الزوجة انفسخ النكاح، قال
ذا الفسخ عدد الطالق لطالق وال ينقص  وال ينقص  هذا ليس طالق وال عالقة له 

)  ومن حرم وطؤها بعقد(  :لقات إذا كان مل يطلق، قالعدد الطالق فتبقى ثالث ط
 حرم( والزانية واملطلقة ثال  اليت حيرم نكاحها مثل األم واألخت وكذا كاملعتدة واحملرمة

ألن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إىل الوطء فألن حيرم الوطء )  مبلك ميني( وطؤها ) 
ل بطريق األوىل عقد أو يطأها مبلك اليمني فإذا حرم هذا حرم ألنه ال فرق بني أن يطأها 

لعقد يعين يستطيع أن  فتحل) إال أمة كتابية ( : ذاك، استثىن قال مبلك اليمني ال 
يشرتي أمة كتابية وحتل له لكن ال يستطيع أن يعقد على أمة كتابية وحنن قلنا الكالم يف 

لدخوهلا يف عموم  :أبدا، قالنكاح األمة املسلمة أما الكافرة ال دخل هلا ال حتل بعقد 
صح  واحد ومن مجع بني حمللة وحمرمة يف عقد }أو ما ملكت أميانكم { قوله تعاىل 

تزوج امرأتني إحدامها يف عدة والثانية ليست : صورة ذلك فيمن حتل وبطل فيمن حترم
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فلو : معتدة نصحح اليت ليست يف العدة ونبطل من كانت يف العدة مثَّل املصنف قال
ا حمل النكاح اليت ال زوج هلا أميا ومزوجة يف عقد صح يف األمي تزوج ، املشكلة عند أل

يف اخلنثى املشكل هل يصح عقد نكاحه؟ ال يصح حبال ألننا ال نعرف هل نزوجه على 
ه امرأة قد يكون رجل أو العكس كذلك، قال وال يصح (  :أنه رجل أم امرأة فلو قدر

  . لعدم حتقق مبيح النكاح)  رهنكاح خنثى مشكل قبل تبني أم
  ب الشروط والعيوب يف النكاح

طبعا الشروط هنا  واملعترب من الشروط ما كان يف صلب العقد أو اتفقا عليه قبله
ا ليست شروط صحة النكاح اليت مرت معنا تعيني الزوجني والرضا والويل  املقصود 

اآلخر يف العقد هذا هو املقصود  والشهادة ال املقصود هنا ما يشرتطه أحد الزوجني على
وهذه الشروط اليت يشرتطها بعض الزوجني على البعض اآلخر بعضها شروط صحيحة 
وبعضها شروط فاسدة والفاسدة بعضها فاسدة مفسدة للعقد وبعضها هي فاسدة مع 

لصحيح، قال  :اكتبوا عنوان وهي قسمان صحيح :صحة العقد اآلن هو سيبدأ 
سيذكر أمثلة للشروط الصحيحة وسيصل عددها إىل مثانية، : العقدالصحيحة يف الشروط 

ا(  وإليه أشار بقوله :قال ى عن ذلك أن تشرتط  إذا شرطت طالق ضر النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
ا وهلذا اختار املوفق وغريه أنه ال يصح هذا ألنه حمرم، اكتبوا جبانبها  املرأة طالق ضر

ال يتزوج  أن أو أي ال يطأ أمة يتسرى أن أوالشرط،  واختار املوفق عدم صحة هذا
أو أن ال يفرق بينها وبني أوالدها أو )  ال خيرجها من دارها أو بلدها( أن )  عليها أو

هذا  خذ منه مهرها)  أو شرطت نقدا معينا(  ولدها الصغري أبويها أو أن ترضع
ل )  أو( أو من الدينار أو كذا  السابع تقول أريد أن يكون املهر من الذهب أو من الر

دة يف مهرها( شرطت  يعين مهر مثلها نقول عشرين ألف فتقول أريد أربعني أو  ز
 :يعين يلزم الزوج تنفيذ الشرط، قال كان الزما الشرط أو)  صحمخسني فلها ذلك 
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نتها  ذا الشرط فليس للزوج فكه بدون إ يعين إما ينفذ الشرط وإال هلا حق الفسخ 
ولو  به ويسن وفاؤهفائدة الشرط أنه يف حال عدم التنفيذ حيق هلا أن تفسخ العقد  وهذه

مث إذا مل يف به، قال فإن (  :قيل جيب لكان أوىل وقال به بعضهم أنه جيب الوفاء به، 
على الرتاخي لقول عمر الذي قضى عليه بلزوم الشرط حني )  خالفه فلها الفسخ

زل خيرجها من من ومن شرط أن ال .ق عند الشروطمقاطع احلقو  :يطلقننا قال إذاً 
يعين يسقط هذا الشرط إذا كان الشرط أن ال . أبويها فمات أحدمها بطل الشرط

الشروط الفاسدة املبطلة خيرجها من بيت أبويها مث مات أحد األبوين انتهى الشرط، 
 كره بقولهوقد ذ ] ١[ حدها نكاح الشغارالقسم الثاين فاسد وهو أنواع أ :قال: للعقد

أي زوج كل منهما اآلخر وليته )  وإذا زوجه وليته على أن يزوجه األخر وليته ففعال( 
ى عن الشغار )  النكاحان بطل( بينهما )  وال مهر(  حلديث ابن عمر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته وليس بينهما صداق متفق 
إذاً هذا هو الشغار أن يزوج كل واحد اآلخر وليته بدون مهر وإمنا املهر هو بضع  عليه

األخرى لكن لو جعل هلا مهرا يعين واحد زوج ابنته لآلخر وهو تزوج ابنة اآلخر أو أخت 
ل واحدة مع دراهم وكذا لو جعال بضع ك :اآلخر مبهر فهذا ليس شغار وهلذا قال

ال يصح لو جعل البضع هو املهر يعين املهر يصبح البضع يقصد  خرىلأل معلومة مهراً 
أي لكل )  هلما مسي فإن(  :مع دراهم ال يصح لكن لو جعل املهر مال وهلذا قال

 النكاحان)  صح( غري قليل بال حيلة  ومل يذكر البضع مستقل)  مهر( واحدة منهما 
وال يكون حيلة أن هر ميكن واحد يزوج بنت اآلخر ويتزوج ابنته بال إشكال إذا كان مب

ولو كان املسمى دون  :، قالاملهر سوري واحلقيقة أنك تزوجين البنت وأ أزوجك البنت
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يعين إذا كان املسمى مهر حقيقي سواء هو مهر املثل أو أقل أو أكثر يعين لو  مهر املثل
 نقص ليس بشرط أن يكون حيلة قد ال يكون حيلة ويكون أقل املهم أن املهر ليس البضع

 وإن مسي إلحدامها دون األخرى صح نكاح من مسي هلا فقط :وإمنا املهر هو املال، قال
صار هي نكاحها صحيح والثانية صار نكاحها شغار فال يصح ألن مهرها البضع 

الثاين  :واملقصود بغري مهر مايل أن يكون مهرها البضع هذه اليت ال يصح، النكاح الثاين
وإن تزوجها بشرط أنه مىت حللها لألول طلقها أو ( قوله نكاح احمللل وإليه اإلشارة ب

بطل  اتفقا عليه قبله ومل يرجع يذكر يف العقد أو)  بال شرط(  أي التحليل)  نواه
لتيس املستعار قالوا بلى  رسول هللا قال هو احمللل  النكاح لقوله ملسو هيلع هللا ىلص أال أخربكم 

إما أن : اآلن نكاح احمللل هذا ثالث صور ابن ماجهلعن هللا احمللل واحمللل له رواه 
يشرتط أنه مىت حللها األول طلقها، أو ينوي هذا احمللل بدون شرط، أو يتفقا عليه وال 

فالنة وإذا حللتها تطلقها يرتاجع عن هذا االتفاق، يتفقا عليه قبل النكاح ما رأيك تتزوج 
م حصل العقد أما إذا تراجع عن هذا  قال االتفاق صح، النكاح الثالث الذي وبعد أ

لشرط الفاسد امسه هكذا النكاح املعلق على شرط، عند نكاح الشغار ونكاح : يبطل 
احمللل والنكاح املعلق على شرط، كيف؟ إذا جاء رمضان زوجتك ابنيت ال يصح فعقد 

جز اآلن زوجتك ابنيت وليس زوجتك إذا حصل كذا،  وأ( : قال النكاح البد أن يكون 
أو حنوه مما علق فيه )  زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها( ويل )  قال

لكن عند صور ال تدخل يف هذه املسألة  النكاح على شرط مستقبل فال ينعقد النكاح
إن شاء هللا هذه  حري زوجت أو قبلت إن شاء هللا فيصغ :وإن كانت تشبهها، قال

كقوله من املستثناه اليت تصح وال تشبه تلك "أ"تقال للتربك وليست تعليقا وهذه 
نية لكن هذه تصح مىت؟  زوجتكها إذا كانت بنيت أو إن انقضت هذه صورة 

ا إذاً بشرط زوجتكها إذا كانت بنيت  ومها يعلمان ذلك اآلن ثالثة صور،" ج"عد
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ا فعال ف ا وقد انقضت عد ا بنته صح أو زوجتكها إذا انقضت عد ليس وكالمها يعلم أ
مبعلق أما إذا قال إذا انقضت العدة فقد زوجتكها فهذا معلق لكن يقول زوجتكها إذا 

جز، قال ا انقضت وحاال اآلن صار  أو إن شئت فقال شئت : انقضت وهو يعلم أ
قال ويل )  أو(  :، النكاح الباطل الرابع وهو نكاح املتعةفإنه صحيح" د"وقبلت وحنوه

 قال زوجتكها ن)  فطلقها أو وقته مبدة( وقت كذا  أو)  إذا جاء غد( زوجتك و 
اآلن فهمنا هذا املؤقت الذي هو شهرا أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طالقها إذا خرج 

إذا جاء الغد طلقها أو وقت معني زوجتك ابنيت ملدة شهر أو سنة أو كذا لكن املصنف 
هذا الذي يسمى النكاح بنية أو يتزوج الغريب بنية إذا رجع و : بعد ذلك ذكر صورة وهي

الطالق هل يدخل يف نكاح املتعة أو ال يدخل؟ املصنف قال يدخل اكتبوا عندها وقال 
املوفق النكاح صحيح يف قول عامة أهل العلم إال األوزاعي وال تضر نيته هكذا قال وال 

ملوفق الوجه تضر نيته نية الطالق ألنه مل يصرح به لكن هنا انتبهوا ملسألة اآلن على كالم ا
الذي قاله املوفق أن نية الطالق تؤثر على العقد أم ال؟ ال تؤثر وهذا هو مذهب اجلمهور 
أن نية الطالق ال تؤثر، إنسان تزوج ويف نيته أن يطلق بعد شهر هذه نية ليس اتفاق يعين 
ممكن هو بعد شهر يغري رأيه وممكن يغري رأيه قبل الشهر فيطلق قبل ذلك فهذا كله وارد 

أنه ال جيوز املذهب هو ما ذكره املصنف أن الزواج بنية الطالق ال جيوز مثل املتعة خالف 
للجمهور فجمهور أهل العلم أنه يصح وأن نية الطالق ال تؤثر فإنه نوى مباحا لكن أقول 

انتبهوا ملسألة أخرى يف هذه القضية حىت على القول بصحة عقد النكاح وليس نكاح 
ف عرفا كاملشروط شرطا فال يكون عرف ألنه بعض الناس ظهرت متعة انتبهوا املعرو 

ظاهرة قد ال تكون كثرية لكن لألسف موجودة أن بعض الناس يسافر يف الصيف يذهب 
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إىل بلد من بالد هللا فيتزوج امرأة فرتة هذا السفر وهو ينوي طالقها لكن أقول إذا تعارف 
وي طالقها واملر  أة عارفة أن الرجل أتى يتزوج فرتة الناس على ذلك يعين مبعىن هو 

الصيف ويطلق وأهلها يعلمون ذلك هنا أظننا دخلنا يف مسألة مشبوهة خاصة إذا عرفنا 
لضبط فأما إذا عرفت املدة فهذا نكاح متعة ال شك فيه أما املشكلة أن أكثر  املدة 

طالقها إذا انتهت الذين يسافرون يتزوج وال يرضاها لبنته وال ألخته وال لكذا يتزوج وينوي 
املدة فطلقها فمىت يكون هذا صورة نكاح متعة؟ ختيلوا أنه جاء إىل هذا البلد وتذكرته 
حمجوزة بعد شهر سريجع إذاً هذا حمدد املدة وتزوجها وهم يعلمون أنه راجع بعد شهر 
على العموم ما كان معروف عرفا يصري شرط لكن إذا كان هذا ال يصدق عليه أو مل 

يف املنطقة اليت تزوج فيها أو الناس الذين تزوج عندهم ليس مبعروف عرفا، يصري عرف 
وهذا النوع هو نكاح املتعة قال سربة أمر رسول هللا صلى هللا ) بطل الكل ( : قال

ا عنها رواه مسلم ملتعة عام الفتح حني دخلنا مكة مث مل خنرج حىت   عليه وسلم 
مجاع األ   .مة نسخيعين نكاح املتعة نسخ 
  الشروط الفاسدة مع صحة العقد فصل

أو أن ال  هذا الشرط فاسد فلها مهر وهو مهر مثلها،"١"مهر هلا وإن شرط أن ال( 
ا أو (  هذا شرط فاسد هلا النفقة،"٢"هلا)  نفقة أو شرط أن يقسم هلا أقل من ضر
لعدل يف القسم،"٣"منها)  أكثر أي يف )  هأو شرط في(  كل هذا فاسد هلا أن تطالب 

ال يصح شرط اخليار تزوجها وقال يل اخليار اسبوع أو كذا ال ليس له "٤"خيارا( النكاح 
ملهر يف وقت كذا وإال( شرط )  أو :اخليار والنكاح صحيح، السادس فال  إن جاء 

االشرط فاسد والنكاح صحيح،  ) نكاح بينهما ا،" ٧"أو شرطت أن يسافر   عند إراد
ا أوأو أن تستدعيه لو  كل هذا   ال تسلم نفسها إىل مدة كذا وحنوه طء عند إراد

تيها أي  ملنافاته مقتضى العقد)  الشرط بطل( : فاسد، قال ألن مقتضى العقد أن 
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ما كان وتضمنه إسقاط حق جيب به قبل انعقاده وقت وأن هلا املهر وهلا القسم وهكذا، 
تسقط النفقة؟ ألنه ال ميكن تسقط  فيه إسقاط من هذه األشياء فلماذا ال نقول تصح إن

ا مل جتب فهي تسقطها بعد أن وجبت فلذلك ال يصح وكذلك  النفقة قبل العقد أل
إسقاط ليلتها مثال ال يكون إال بعد العقد وليس قبل العقد ألنه قبل العقد مل جيب فكيف 

معىن ألن هذه الشروط تعود إىل )  النكاح وصح( : تسقط شيء مل جيب هلا أصال، قال
هذه  ) مسلمة شرطها وإن(  يشرتط ذكره وال يضر اجلهل به فيه زائد يف العقد ال

أو قال )  مسلمة شرطها وإن( : تتمة الشروط الصحيحةشروط صحيحة إذاً نكتب 
)  كتابية فبانت( وليها زوجتك هذه املسلمة أو ظنها مسلمة ومل تعرف بتقدم كفر 

أو  هذا الثاين أو شرطها بكرا (اآلن  هذه شروط صحيحة فله الفسخ لفوات شرطه
شرط نفي " ٥" ) يفسخ به النكاح نفي عيب ال( شرط )  أو "٤"نسيبة أو "٣"مجيلة

عيب ليس من العيوب اليت تبيح له فسخ النكاح اليت نعرفها يف الدروس القادمة إن شاء 
ا لو كانت صماء أو كانت عمياء ف ن شرطها مسيعة أو بصرية: هللا مثل هذا ليس أل

لشرط فإذا اشرتط  ا النكاح لكنه يعترب من العيوب اليت يفسخ  من العيوب اليت يفسخ 
(  :أن تكون مسيعة فظهرت خالف ذلك أو بصرية فبانت خبالف ذلك فله الفسخ، قال

وإن شرط صفه فبانت أعلى منها فال : مث قال ملا تقدم)  فبانت خبالفه فله الفسخ
ا أمة فإن كان ممن حيل له ومن تزوج امرأة وشر  فسخ ا حرة مث تبني أ ط أو ظن أ

العبد له أن ينكح  -١فالذي حيل له نكاح اإلماء هو العبد، نكاح اإلماء فله اخليار 
احلر بشرط خوف العنت وعدم مهر احلرة وعدم مثن األمة على وجه وعلى -٢اإلماء، 

إلماء اكتبوا وهو العبد والثاين احلر إذاً فإن كان ممن حيل له نكاح ا.الوجه الثاين ال نشرتط
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فإن كان ممن حيل له نكاح هذا له اخليار،  صاحب العنت والعاجز عن مهر حرة قال
ا حرة فبانت أمة فله اخليار،  يعين وإن مل يكن ممن حيل له  وإال فرق بينهاتزوجها على أ

ر احلرة فليس له نكاح اإلماء فرق بينهما كأن يكون حرا ليس عنده عنت أو حرا عنده مه
اآلن هذا الذي تورط يف امرأة يظنها حرة أو شرطها حرة  وما ولدته قبل العلم :ذلك قال

وما ولدته قبل : فبانت أمة لكن جاءت له بولد والولد اآلن أصبح عبد لسيد األمة قال
ال يكون عبد يكون حر يف مثل هذه الصورة فكيف يكون حر والسيد  العلم حر

يوم ولد كم كان يساوي فالسيد يستحق  يفديه بقيمته يوم والدته :سيطالب به؟ قال
وإن كان  :قيمة هذا الولد لكن ما ذنب هذا الزوج الذي اشرتطها حرة فبانت أمة قال

أي العبد، هب أن هذا الزوج   أيضا يفديه إذا عتق رفولده ح أي الزوج املغرور عبدا
لفداء ا أصبح حرا، كان عبد هو أيضا فولده يكون حر ويفديه العبد إذ ويرجع زوج 

يف هذه الصورة اآلن الزوج احلر هذا الذي تزوج حرة فظهرت أمة  واملهر على من غره
ولدها سيضطر إىل فدائه فاآلن هو خسر مرتني خسر املهر وسيفسخ النكاح اآلن وخسر 

  .قيمة الولد الذي يفديه هذه اخلسارتني يتحملها من غر به
انتهت  لى أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها اخليارومن تزوجت رجال ع: قال

 وإن عتقت(  :الصورة الثانية :املسألة، اآلن مسألة أخرى لو كانت هي أمة وعتقت، قال
ا  هي أمة وزوجها حر وأصبحت حرة فال خيار هلا  ) حتت حر فال خيار هلا( أمة )  أل

يثبت هلا )  بل(  :الثالثة كافأت زوجها يف الكمال كما لو أسلمت كتابية حتت مسلم
إذا كانت هي أمة وتزوجت عبد مث ال مبعض،  كله) حتت عبد  (اخليار إن عتقت كلها 

وهو  حلديث بريرة وكان زوجها عبدا أسود  :عتقت كلها صارت حرة فلها اخليار، قال
رواه البخاري وغريه عن ابن عباس وعائشة  فتقول فسخت نكاحي أو  املغيث

فإذا وجد منها دليل رضا فليس  مل يوجد منها دليل رضى خرتت نفسي ولو مرتاخيا ماا
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كتمكني من وطء أو قبلة وحنوها ولو  :هلا اخليار أسقط اخليار، كيف دليل الرضا؟ قال
ا جاهلة  ا عتقت وال تدري أ لعتق أو ملك الفسخ فهب أ يعين ولو كانت جاهلة 

بعد أن تعلم أن تفسخ؟ يقول املصنف ال، أو ملك عتقت ومكنته من نفسها فهل هلا 
ا عتقت لكن مل تعلم أن هلا احلق يف الفسخ فهل هلا بعد أن تعلم أن : الفسخ علمت أ

لفسخ أم ال؟ يقول املذهب ال ليس هلا حىت لو كانت جاهلة فلو مكنته من  تطالب 
ا حرة فليس هلا ذلك، والظاهر أن دعوى اجلهل قد ي مادام مكنته .. كون نفسها بعد كو

ما " وعنه يقبل قوهلا مع ميينها"فثبت حقه فيها فليس هلا أن ترفعه بعد ذلك، اكتبوا عندها 
لعتق  ا كانت عاملة  مل خيالفه ظاهر وصوبه يف اإلنصاف، إذا كان قرائن احلال تدل أ

ا كانت جاهلة ويقبل قو  هلا إال إذا وعاملة حبق الفسخ إذاً وعنه يقبل قوهلا مع ميينها أ
يت تقول مثال أ جاهلة أين عتقت كيف والناس كلهم عرفوا  خالف قوهلا ظاهر يعين ال 

وهنئوكي أو الظاهر أنك ألنه أقيمت حفل مبناسبة عتقك مثال فال يقبل دعوى اجلهل 
فإن فسخت قبل دخول  وال حيتاج فسخها حلاكم :عند ذلك يعين حبسب القرائن، قال

إذاً الكالم اآلن يف األمة اليت عتقت فإن فسخت هذه األمة  لسيدهافال مهر وبعده هو 
اليت عتقت حتت عبد قبل أن يدخل عليها العبد فال مهر هلا ألن الفرقة من قبلها اكتبوا 

خذه هو سيدها   .يء الفرقة من قبلها، وبعد الدخول هلا املهر والذي 
  فصل يف العيوب يف النكاح

ا عيوب معينة تعطي احلق للطرف اآلخر الفسخ يعين العيوب اليت يف النكاح  املقصود 
إن كانت يف الزوجة فهذه العيوب املعينة إن وجدت يف الزوجة أصبح للزوج حق الفسخ 
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وإن كانت يف الزوج أصبح للزوجة حق الفسخ، هذه العيوب تنقسم ثالثة أقسام بعضها 
لرجال يعين ال يوجد إال يف الرجال وبعضها خاص لنساء ال يوجد إال يف الزوجة  خاص 

وبعضها مشرتك قد يكون فيها وقد يكون فيه لكن على العموم حيث وجد العيب يف 
أحدمها فلآلخر الفسخ وما سوى هذه العيوب اليت نص عليها املصنف ما سواها فيه 

عيوب أخرى مل تذكر هذه ال تعطي حق الفسخ يعين تزوج املرأة فوجدها عمياء فليس له 
ا عمياء الفس ا مث اكتشف أ خ، ما الذي ينبين على هذا؟ يعين لو تزوجها عمياء فدخل 

ا صماء أو بكماء فليس له حق الفسخ ويطالب مبهره، ال، له أن يطلق لكن دخل  أو أ
ا وجب هلا نصف املهر خبالف إذا وجدها معيبة  ا فوجب هلا املهر وإن مل يدخل 

خ إذاً البد أن نفهم انه عند عيوب تعطي حق الفسخ بعيب من العيوب اليت تبيح الفس
لرجال وقد ذكره بقوله  :قال. للطرف اآلخر وجدت  ومن( وأقمها ثالثة قسم خيتص 

بوب أي مقطوع الذكر بعضه )  أو( قطع ذكره كله )  زوجها جمبو وبقي ( هذا معىن ا
أي  عنته ثبتت وإن ا الفسخلكن لو بقي ما يطأ به فليس هل ال يطأ به فلها الفسخ له ما

( ثبتت )  أو قرارهعدم القدرة على اجلماع وليس جمبوب الذكر موجود لكن ال يعمل 
روي عن عمر وعثمان  ) حتاكمه منذ( هاللية )  على إقراره أجل سنة أي شهود ببينة

 وابن مسعود واملغرية بن شعبة ألنه إذا مضت الفصول األربعة ومل يزل علم أنه خلقة
ثري فيه واليوم مرده للطب نرى هل هو قابل للعالج أم ال ي عين ينتظروا الفصول ميكن هلا 

ذا املرض  واليوم هذه مشكلة اآلن من العيوب يعين إذا عنينا قد يكون بعض من يبتلى 
أي يف السنة )  فإن وطئها فيها(  :بعضه له عالج يف الطب وبعضهم ال عالج له، قال

 :يعين بنشوز أو غريه، قال وال حيتسب عليه منها ما اعتزلته فقط)  وإال فلها الفسخ( 
 فليس بعنني( يف القبل يف النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة )  وإن اعرتفت أنه وطئها( 
ولو قالت يف ( العرتافها مبا ينايف العنة وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت ) 
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لفسخ، قال ) وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا  :ليس هلا أن تقول أطالب 
لنساء لرضاها به كما لو تزوجته عاملة عنته   :اآلن سينتقل إىل ما خيتص 

  فصل
ملرأة وهو  ن يكون فرجها مسدودا ال يسلكه ذكر )  الرتق( القسم الثاين خيتص 

حمة ورم يف الل)  والعفل( حلم زائد ينبت يف الرحم فيسده )  والقرن(  صل اخللقة
يعين كل هذا مينع  اليت بني مسلكي املرأة فيضيق منها فرجها فال ينفذ فيه الذكر

 أو ما بني خمرج بول أي القبل والدبر اخنراق ما بني سبيليها)  والفتق(  :اجلماع، الرابع
يعين يف القبل فقط، كل هذا مينع اجلماع واليوم كل هذه املسائل حتتاج إىل حبث  ومين

هذه املشكالت هلا حل ألنه قد يكون حلها بسيط جدا فقد يكون فقهي معاصر هل 
هذا  غائط منها أو منه أى)  وحنوه بول واستطالق(  بعملية جراحية سهلة مثال،

 "٧"واستحاضة ) وقروح سيالة يف الفرج(  :اخلامس مشرتك بني الرجل واملرأة، السادس
صور سور( من القسم الثالث وهو املشرتك ) و (  ملقعدة )  و )  و( ومها داآن 

أي إخراج البيضتني من هلما )  وسل( أي قطع اخلصيتني )  خصاء( من القسم األول 
ما  وهو رد للعروق  هلما ألن ذلك مينع الوطء أو يضعفه)  ووجاء( غري أن يقطع جلد

ا تقتل، قال )  كون أحدمها خنثى واضحا( من املشرتك )  و( : وليس للخصيتني فإ
اخلنثى الواضح فيه صفات من اجلنس اآلخر  شكل فال يصح نكاحه كما تقدمأما امل

فإذا قلنا الرجل فيه صفات األنوثة لكن معروف أنه رجل عنده ذكر أو امرأة فيها صفات 
الرجولة فهو إذا كان خنثى أو له آلتان لكن عرفنا أي اآللتان يعمل عرفنا رجل أو امرأة 
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ما إذا كان خنثى مشكل فهذا ال يصح نكاحه أصال، فإذا كان خنثى واضح فهذا عيب أ
ذا الشرط أن  وقرع رأس له ريح منكرة)  وجنون ولو ساعة وبرص وجذام(  :قال يعين 

يعين رائحة منتنة يف الفم وإن كان اليوم يعاجل فالبخر  وخبر فم يكون له ريح منكرة،
ملا )  احد منهما الفسخيثبت بكل و (  مشكلة يف املعدة أو يف األسنان فتعاجل وتنتهي

يعين كما إذا حدث عيب  والدخول كاإلجارة)  ولو حدث بعد العقد( فيه من النفرة 
يف البيت املؤجر مثال فله اخليار فلو حدث أحد هذه العيوب بعد العقد أو بعد الدخول 

آلخر عيب مثله( فله الفسخ،  أيضا له الفسخ يعين األول مثال  أو مغاير له ) أو كان 
ين فهي راضية وهو ليس براض فله الفسخ هذا هو أو كان كالمها ع نني وهي فيها عيب 

ألن فيه نفس العيب فأحدمها راض والثاين ليس براض فمن مل يرض فله الفسخ ملاذا؟ 
نف من عيب نفسه  نف من عيب غريه وال  لعيب ( اإلنسان  ن ) ومن رضي 

( هذا معناه عالمة رضا  ء أو متكني منهمن وط)  أو وجدت داللته( قال رضيت به 
لعيب فلها اخليار، قاللعيب )  علمه مع فال خيار (  :لكن لو مكنته مع عدم علمها 
أي الفسخ وهذا هو املذهب خالفا لإلقناع وهو اختيار الشيخ  ولو جهل احلكم)  له

ظنه يسريا  أو :تقي الدين شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال األظهر ثبوت الفسخ، قال
حلكم  فبان كثريا هذه صورتني اآلن لو جهل احلكم فال خيار له يعين مكنته مع جهلها 

أو ظنه يسريا يعين رضيت : مث علمت أنه معيب فال خيار هلا هذا املذهب، الصورة الثانية
لعيب منها ألنه يظنه شيء يسري وإذا به ليس بيسري فنقول ال  لعيب أو هو رضي 

ليسري فيلزمه الكثري قالواخيار، إذا   وهذا  رضي به ألنه من جنس ما: كان يسري ورضي 
هذا النوع  ) فسخ أحدمها إال حباكم( يصح  أي ال)  يتم وال(  :أيضا فيه إشكال، قال

فيفسخه احلاكم بطلب من ثبت له اخليار أو من الفسخ ال يكون إال عن طريق القاضي 
اكم هو الذي يفسخه أو يرده إىل من له الفسخ من صورتني إما أن احليرده إليه فيفسخه 
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ظهر فيها  هلا)  مهر فال "أ"قبل الدخول( لفسخ ا)  كان فإن(  الزوجني هذا معناه 
ا ففسخ فليس هلا املهر  سواء كان الفسخ منه أو منها ألن العيب قبل أن يدخل 

فسخ لعيبها الذي الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها وإن كان منه فإمنا 
إذا كان الفسخ منه أو منها ألن الفسخ إن كان منها هي اليت  دلسته عليه فكأنه منها

فسخت لعيب فيه فإذاً هي اليت فسخت وإن كان هو الذي فسخ لعيب فيها فإمنا فسخ 
 بعده( إن كان الفسخ )  و( ": ب"بسببها إذاً هذا قبل الدخول، وإذا كان بعد الدخول

لعقد يف العقد ألن)  املسمى( املهر )  هلا(  ـدخول أو اخللوة فأي بعد ال)  ه وجب 
لدخول فال لنسبة هلا ال ذنب املهر تستحقه إذا كان بعد يسقط  واستقر  انتبهوا 

الدخول، وما ذنبه هو أيضا ليدفع املهر؟ نقول له أن يرجع على من غره إن وجد غار 
لعيب ومل يذكره له لكن ( و : إذا مل يوجد أحد غره فيتحمل هو، قال يعين شخص علم 

ألنه غره وهو قول عمر والغار من علم العيب فكتمه )  يرجع به على الغار إن وجد
عند احتماالت كثرية ممكن هي الزوجة فيها عيب أخفته مل  من زوجة عاقلة وويل ووكيل

ا  إن طلقتو  تذكره ألحد فلما تزوجها الرجل وجد العيب فيها فإذاً هي الغارة، من 
ومعناه إن طلقت  قبل دخول أو مات أحدامها قبل الفسخ فال رجوع على الغار عيب

قبل الدخول فال رجوع على الغار لكن عليه نصف املهر وإن مات قبل الفسخ فعليه املهر  
لعيب ومل يفسخ بسبب العيب إذاً  كامل وال يرجع على الغار، هذه هو طلقها ومل يعلم 

ا ومات ومل يدفع املهر فلها املهر كامل فهل يرجع هلا نصف امل هر، أو تزوجها وعقد 
والصغرية ( : على من غره؟ كال مل يرجع ألنه ما دخل يف الفسخ، اآلن مسائل جديدة

نونة واألمة ال ألن هؤالء الثالثة يرد به يف النكاح )  تزوج واحدة منهن مبعيب وا
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نونة كذلك واألمة سيدها فال تزوج جمبورات الصغرية جترب على النكاح يز  وجها وليها وا
ألن وليهن ال ينظر هلن إال مبا فيه احلظ مبعيب خيتار هلا األصلح وال خيتار هلا األسوأ 

أي  فإن فعل مل يصحاآلن نتصور أن الويل زوج إحدى هؤالء الثالث مبعيب  واملصلحة
مبعيب فال يصح له ال جيوز له  إن كان يعلم أن هذا معيب أنه سيتزوجهاإن علم النكاح 

لتايل ال يصح  إذاً إذا علم  لزوما ويفسخ العقدصح  أي وإن مل يعلم وإالهذا الفعل و
ختصار ابتداء ال يزوجهن مبعيب وهم هؤالء الثالثة فإن زوجها مبعيب وهو عامل أن هذا 

يفسخ النكاح الزوج معيب فلم يصح العقد وإن مل يكن عاملا فبمجرد أن يعلم يلزمه أن 
وكذا ويل صغري أو جمنون ليس له تزوجيهما ألنه جيب عليه فعل األصلح، كذلك من؟ 

إذاً هذا احلكم ينطبق على مخسة الصغرية  فإن فعل فكما تقدم مبعيبة ترد يف النكاح
نون، اآلن يتكلم عن الكبرية نونة واألمة والصغري وا  العاقلة)  فإن رضيت(  :قال: وا

نونة جمربة الكبرية(  نونةوليست ا أي  جمبو ليست الصغرية ألن الصغرية جمربة وا
فهي تنازلت  ألن احلق يف الوطء هلا دون غريها)  مل متنع ال جيامع عنينا أو مقطوع الذكر

)  من( مينعها وليها العاقد )  بل( : قال: ال تريد الوطء لكن مننعها من شيء آخر وهو
واألسوأ من العار  ألن يف ذلك عارا عليها وعلى أهلها)  وأبرصجمنون وجمذوم ( تزوج 

تزوجت  ) ومىت(  :وإليها إذا كان هذا معدي مث قال ا خيشى تعديه إىل الولدوضرر  :هو
كان الزوج غري )  أو(  بعد عقد مل جترب على فسخ)  علمت العيب( معيبا مل تعلمه مث 

إذا )  مل جيربها وليها على الفسخ( العيب بعده )  حدث به( معيب حال العقد مث 
اآلن  ألن حق الويل يف ابتداء العقد ال يف دوامه ولو جمنو أو أجذم أو أبرص رضيت به

فهمنا الفرق بني املسألتني املسألة األوىل هي وليها يتدخل يف مسألة زواجها ابتداء مبجنون 
انت ال تعلم أو جمذوم أو أبرص لكن إن حصلت هذه العيوب بعد أن تزوجت أو ك

  . العيب وعلمت بعد العقد فعند ذلك احلق هلا أن تفسخ أو تتم الزواج
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  ب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغريهم
الكفار من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وغريهم معناه اليهود والنصارى كفار وكل 

اح حكمه كنك(  :من هو على غري دين اإلسالم يصح إطالق الكافر عليه، قال
يف الصحة ووقوع الطالق والظهار واإليالء ووجوب املهر والنفقة والقسم )  املسلمني

يعين ما حيصل به اإلحصان وهو شروط اإلحصان أي الوطء، حران مكلفان  واإلحصان
ا تزوجت وهي غري مسلمة وحصل وطء يف نكاح صحيح ومها حران  يعين مبعىن لو أ

ا وصف اإلحصان مثلما يصدق على غريها، مكلفان فتصبح حمصنة يعين يصدق عليه
عرفنا احملرمات على التأبيد وعلى  وغريها وحيرم عليهم من النساء من حترم علينا :قال

 إذا(  :بشروط النكاح أي فاسد)  سدهاويقرون على ف( التوقيت ومر هذا معنا، 
قرون خبالف ما ال يعتقدون حله فال يهذا الشرط األول  ) اعتقدوا صحته يف شرعهم
هذا الشرط الثاين إذاً نقرهم على نكاح  ) ومل يرتفعوا إلينا( عليه ألنه ليس من دينهم 

فاسد بشرطني أن يكون صحيحا يف شرعهم ومل يرتفعوا إلينا فال نتعرض هلم أما إذا كان 
غري صحيح يف شرعهم فال نقرهم عليه أو ارتفعوا إلينا وهو غري صحيح يف شرعنا فال 

ه ملسو هيلع هللا ىلص أخذ اجلزية من جموس هجر ومل يعرتض عليهم يف أنكحتهم مع ألننقرهم عليه 
م يستبيحون نكاح حمارمهم  ه ]١[فإن أتو قبل عقده( علمه أ  حكمنا على عقد

وإن حكمت فاحكم { قال تعاىل  جياب وقبول وويل وشاهدي عدل منا كيف؟)
لقسط   أو أسلم الزوجان( قد فيما بينهم أي بعد الع ]٢[وإن أتو بعده} بينهم 

انتبهوا  على نكاح مل نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ويل أو غري ذلك] ٣[)
معناه إن أتو بعد العقد أو أسلموا بعد العقد يعين عقدا كافرين مث أسلما فماذا نفعل؟ 
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ت ال تباح له وقت ختصار إذا كانت املرأة تباح وقت الرتافع نقر وإن كان: نفعل كالتايل
إذا تقرر ذلك فإن  )  و(  :الرتافع فنفرق بينهما اآلن هو سيذكر األوىل مث الثانية قال

يعين أي وقت الرتافع إلينا أو اإلسالم كعقد يف عدة فرغت )  املرأة تباح إذاً ( كانت 
ا فاآلن تصح،  أو على أخت زوجة تزوجها وهي معتدة وانتهت العدة اآلن فرغت عد

يعين تزوج امرأة مث تزوج أختها وهو كافرمث ماتت األخت مث ترافعوا إلينا فاآلن ملا  ماتت
أو كان وقع العقد بال صيغة أو ويل أو جاء هل هو جيمع بني األختني؟ ال إذاً نقر، 

لثةشهود  مانع منه  على نكاحهما ألن ابتداء النكاح حينئذ ال)  أقرا(  هذه صورة 
فنحن ننظر يف هذه اللحظة هل يف هذه اللحظة يوجد شيء مينع  فال مانع من استدامته

ممن ال ( الزوجة )  وإن كانت(  :استمرار النكاح فإن وجد فرقنا وهذه الصورة الثانية وهي
يعين ترافعوا إلينا وإذا به  كذات حمرم إلسالمحال الرتافع أو ا)  جيوز ابتداء نكاحها

ا أو مطلقة ثال قبل أن تنكح زوجا أو معتدة مل  متزوج أخته فنفرق بينهما، تفرغ عد
اآلن ننتقل إىل احلريب  ألن ما منع ابتداء العقد منع استدامته)  فرق بينهما( غريه 

وقد اعتقداه نكاحا ( أو ترافعا إلينا )  فأسلما وإن وطئ حريب حربية(  :واحلربية، قال
أي )  فسخ( يعتقداه نكاحا  ) وإال( عليه أل النتعرض لكيفية النكاح بينهم )  أقرا

إذاً حريب وحربية يعيشوا مع بعض وجيامعها فلننظر  فرق بينهما ألنه سفاح فيجب إنكار
هل أنتم متزوجني أم هي عالقة فقط بدون عقد فإن اعتقداه نكاحا فهو نكاح وإن 

اآلن نتكلم يف مسألة : اعتقداه ليس بنكاح فليس بنكاح، اآلن سينتقل إىل مسألة املهر
طل  الكفار، هذا الكافر ملا تزوج الكافرة أعطاها مهر صحيح فهو صحيح، أعطاها مهر 

ن إن أعطاها : يعين مهرها كان مخر فنحن عند ال يصح فهل نقبل هذا أم ال؟ صور
طل ليس بصحيح مثل اخلمر فأخذته من زمان وانتهى املوضوع فال نتعرض لكن  مهر 

تقبضه فهل نعطيها اآلن اخلمر ال هنا نلغي املهر ونعطيها  إذا كان املهر وهو هذا اخلمر مل



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
comwww.bajabir.              

  
  
  
  
 

٤١  

وإن كان ( ألنه الواجب )  أخذته "أ"ومىت كان املهر صحيحا(  :مهر مثلها، قال
ما تقابضا )  وقبضته استقر( كخمر أو خنزير  "ب") فاسدا فال شيء هلا غريه أل

فرض هلا مهر املثل ألن وال شيئا منه " ج"وكان فاسدا  ) وإن مل تقبضه( حبكم الشرك 
اخلمر وحنوه ال يكون مهر املسلمة فيبطل وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من 

قي النصف فيجب مهر املثل  يعين افرض أنه أعطاها اخلمر مهر سلمها نصف اخلمر و
هلا قيمة القسط الباقي وهو نصف مهر املثل، أو أعطاها الثلث ثلث اخلمر املتفق عليه 

قي ثلثني فرض ( هلا مهر )  مل يسم( إن )  و(  : يصري يعطيها ثلثني مهر املثل مث قالو
إما مهر : عند أربع صور خللو النكاح عن التسمية" د"هذه املسألة  ) هلا مهر املثل

ه، أو مهر فاسد قبضته انتهى  صحيح أخذته، أو مهر صحيح مل تقبضه يسلمها إ
إىل مهر املثل، أو مهر فاسد قبضت بعضه فإذاً  املوضوع أو مهر فاسد مل تقبضه فنتحول

خذ البعض املتبقي من مهر املثل، وإن مل يسم هلا شيئا فرض هلا مهر املثل خللو النكاح 
  : اآلن مسألة إسالم الزوجني. عن التسمية

  فصل
إلسالم دفعة واحدة فعلى نكاحهما ألنه  ]١[) وإن أسلم الزوجان معا(  ن تلفظا 

كتابيا    ]٢[) كتابية زوج( أسلم )  أو(  :، الصورة الثانيةهما اختالف دينمل يوجد من
فعلى ( فصار مسلم متزوج يهودية أو نصرانية فهذا يصح إذاً  كان أو غري كتايب

 ) فإن أسلمت هي(  :الصورة الثالثة ،ألن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية)  نكاحهما
حتل  ل انفسخ النكاح ألن املسلمة الأي الزوجة الكتابية حتت كافر قبل دخو  ]٣[

اآلن انتبهوا ] ٤[هذه الصورة الرابعة ) أحد الزوجني غري الكتابيني( أسلم )  أو(  لكافر
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اإلشكال عند يف الصورة الثالثة والرابعة يعين أسلم أحدمها على وجه ال جيوز بقاء النكاح  
ن هو أسلم لكن هي كأن تكون هي اليت أسلمت مسلمة مع نصراين ال جيوز أو يكو 

ليست كتابية هي جموسية فال جيوز للمسلم أن يتزوج جموسية أو مشركة إذاً يف هاتني 
الصورتني فما احلكم؟ نقول احلكم كالتايل إن حصل شيء من هذا قبل الدخول فالعقد 

طل وإن حصل بعد الدخول فنعلق األمر إىل انقضاء العدة يعين ننتظر إىل انتهاء العدة 
تهت العدة ومل يسلم الثاين علمنا بطالن النكاح منذ أسلم وإن أسلم يف أثناء العدة فإن ان

إذاً إذا أسلم أحد الزوجني والثاين مل يسلم وكان الوضع أي . إذاً استمر النكاح كما هو
احلال ال يقبل بقاؤه معها فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح وإن كان بعد الدخول 

 ة فإن مضت العدة ومل يصلح احلال يسلم الطرف الثاين فنقول العقدانتظر إىل مضي العد
  انفسخ منذ اإلسالم وإن أسلم أحدمها أي الطرف الثاين يف أثناء العدة مضت العدة،

وسيني يسل)  أحد الزوجني غري الكتابيني( أسلم )  أو(  :قال قبل (  م أحدمهاكا
وال { وقوله } جعوهن إىل الكفار فال تر { النكاح لقوله تعاىل )  بطل "أ"الدخول

إلسالم } متسكوا بعصم الكوافر  يء الفرقة من قبلها )  فال مهر( فإن سبقته  ( هلا 
يء الفرقة من قبله وكذا إن )  فلها نصفه( إلسالم )  وإن سبقها أي نصف املهر 

ري هلا فيص وادعت سبقه أو قاال سبق أحد وال نعلم عينه أي كالمها أسلم أسلما
أي أحد )  وإن أسلم أحدمها( نصف املهر ألن األصل بقاء املهر يف ذمته هذا هو 

وقف األمر  "ب"بعد الدخول( الزوجني غري الكتابيني أو أسلمت كافرة حتت كافر 
ملا روى مالك يف موطئه عن ابن شهاب قال كان بني إسالم )  على انقضاء العدة

حنوا من شهر أسلمت يوم الفتح وبقي  ةبن املغري صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد 
صفوان حىت شهد حنينا والطائف وهو كافر مث أسلم ومل يفرق النيب صلى هللا عليه 

وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح قال ابن عبد الرب شهرة هذا 
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هللا  احلديث أقوى من إسناده وقال ابن شربمة كان الناس على عهد رسول هللا صلى
عليه وسلم يسلم الرجل قبل املرأة واملرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة 

ألننا علمنا فسخ النكاح فإسالمه بعد فهي امرأته فإن أسلم بعد العدة فال نكاح بينهما 
( بينهما ملا سبق ) دام النكاح  (أي يف العدة )  فإن أسلم اآلخر فيها (العدة ال ينفع 

 منذ أسلم األول(  أي فسخ النكاح) ن فسخه ( سلم اآلخر حىت انقضت ي)  وإال
يقول هلا النفقة يف  الزوجة فله نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو مل يسلم من الزوج أو) 

ا حمبوسة بسببه فاآلن هي أسلمت قبله وهي اآلن  مدة العدة إن أسلمت هي قبله أل
ن أسلمت قبله وطبعا يفهم منه أنه ال نفقة هلا إن تنتظره أن يسلم هو فيكون هلا النفقة إ

أسلم هو قبلها ألنه ال سبيل له إال إبقاء نكاحها إذا كان هو الذي أسلم قبلها يصري 
األمر عندها هي اليت ينتظر إسالمها فيصري ال نفقة هلا إن أسلم قبلها إن سبقها هو 

ال هي اليت متلك إبقاء إلسالم وبقيت هي كافرة فهل هو يستطيع إبقاء نكاحها؟ 
سالمها أما إن أسلمت هي قبله كما ذكر املصنف  نكاحها أو عدمه فإبقاء نكاحها 

( ارتد )  أو( ] ٥[هذه الصورة اخلامسة  أي ارتدا)  وإن كفرا( : اخلامس. فهي تنتظره
ب )  أحدمها بعد الدخول وقف األمر على انقضاء العدة كما لو أسلم أحدمها فإن 

إن ارتدا أو )  و( قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإال تبينا فسخه منذ ارتد  من ارتد
ارتدا أو ارتد  النكاح الختالف الدين)  بطل( أي قبل الدخول )  قبله (أحدمها 

أحدمها قبل الدخول بطل النكاح، بعد الدخول نتوقف وننتظر فرتة العدة إما أن يرجع إىل 
ومن أسلم وحتته أكثر من أربع فأسلمن  :سألة أخريةاإلسالم أو علمنا بطالن النكاح، م

أو كن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإال وقف األمر حىت يكلف وإن أىب 
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وإن أسلم وحتته عقوبة يعين احلاكم حيبسه ويقول له اختار  االختيار أجرب حببس مث تعزير
  .أختان اختار منهما واحدة

  ب الصداق
ايقال أصدقت املر  ا وأمهر كيف أو "وهو عوض يسم يف النكاح أو بعده"أة ومهر

حلديث )  يسن ختفيفه( بعده؟ حنن ذكر أن الذي ينكح بدون مهر جيب هلا مهر املثل 
سناده  عائشة ( سن )  و( مرفوعا أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة رواه أبو حفص 

بة املهر واجب لكن لو مل يسم يف وطبعا تسميته يف العقد ليست واج ) تسميته يف العقد
ال جناح عليكم إن طلقتم { لقوله تعاىل  لقطع النزاع وليست شرطا العقد فيصح

)  من أربعمائة درهم( ويسن أن يكون } النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة 
ا هذا الثالث يستحب أن يكون املهر من أربعمائة درهم إىل مخسمائة درهم والدرهم تقريب

درهم )  إىل مخسمائة( من الفضة وهي صداق بنات النيب ملسو هيلع هللا ىلص  :جرام إال قليل، قال٣
س ، واخلمسمائة ١١٨٨أربعمائة درهم تساوي  وهو صداق أزواجه ملسو هيلع هللا ىلص وإن زاد فال 

كل ما ( يقدر الصداق بل  ال)  و(  :جرام من الفضة تقريبا، قال ١٤٨٥درهم هي 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص التمس )  مهرا وإن قل( أن يكون )  مثنا أو أجرة صح( أن يكون  ) صح

اكتبوا اإلصداق  ) وإن أصدقها تعليم قرآن مل يصح( ولو خامتا من حديد متفق عليه 
الرواية الثانية يف املذهب أنه يصح أن يصدقها تعليم القرآن، اآلن هو " وعنه يصح"عندها

ألموال لقوله  :واية األوىل وهي املذهب، قالسيذكر دليل الر  ألن الفروج ال تستباح إال 
موالكم { تعاىل  وروى البخاري أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص زوج رجال على سورة من } أن تبتغوا 

 الهذه ليست يف الصحيح مث قال  هذه الرواية يف الصحيح يف البخاري ويف مسلمالقرآن 
تعليم  يصح أن يصدقها)  بل( هذه يف سنن سعيد بن منصور  ابعدك مهر  تكون ألحد

ولو )  وشعر مباح معلوم( كنحو وصرف وبيان ولغة وحنوها )  فقه وأدب( معني من 
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ا أو رد  مل يعرفه مث يتعلمه ويعلمها وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة ثو
ا منفعة جيوز أخذ العوض عل يعين لو كان الصداق  يها فهي مالقنها من حمل معني أل

ا ( أن يرد هلا عبدها اهلارب يصح ألنه جيوز أخذ العوض عليه،  وإن أصدقها طالق ضر
اآلن سيذكر أشياء ال  حيل لرجل أن ينكح امرأة بطالق أخرى حلديث ال)  مل يصح

ا، فإذا مل يصح املهر فماذا هلا؟ قال- ١:تصح مهرا  ) وهلا مهر مثلها ( :طالق ضر
( ككونه جمهوال كعبد أو ثوب أو مخر أو حنوه )  ومىت بطل املسمى( لفساد التسمية 
لعقد ألن املرأة ال تسلم إال ببدل ومل يسلم البدل وتعذر رد )  وجب مهر املثل

يضر جهل يسري فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من  وال العوض فوجب بدله
ق؟ يقول لو أصدقها عبدا جمهوال يعين لك عبد ما الفر  خيله وحنوه فلها أحدهم بقرعة

هذا جمهول فال يصح، ثوب ال يصح لكن قال عبدا من عبيدي اآلن فيه جهالة وفيه 
لقرعة،  أيضا جزء معلوم يعين أحد هؤالء العبيد فإذاً يصح ويكون هلا أحد هؤالء العبيد 

يت أو قفيزا من حنو وقنطارا من حنو ز  :أو فرسا من خيله فلها أحدهم بقرعة، ولو قال
يعين لو قال قنطار زيت أو مسن معناه أنه هلا من الوسط فهل يلزمه أن  بر هلا الوسط

جود شيء، بل يعطيها الوسط تيها    .تقبل قفيز من بر رديء؟ ال وال جيب عليه أن 
  فصل

لفساد )  وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفني إن كان ميتا وجب مهر املثل( 
: األول: هذه الصورة األوىل هذه تفسد فيها التسمية املهر هنا فاسد ألحد أمرين سميةالت
وألنه ليس هلا يف موت  :، والعلة الثانيةللجهالة إذا كانت حالة األب غري معلومة إما

إن  على ( إن تزوجها )  و( : إذاً تفسد هذه لكن الصورة الثانية أبيها غرض صحيح
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لفني أو  ألن  ) ملسمى( النكاح )  لف يصح( يل زوجة ) مل تكن كانت يل زوجة 
الفرق أن هذه ليس هلا غرض  خلو املرأة من ضرة من أكرب أغراضها املقصودة هلا

صحيح يف هذا، وإن هلا غرض صحيح يف هذا، أو للجهالة إذا كان ال يعرف األب هو 
دها أو دارها وألف وكذا إن تزوجها على ألفني إن أخرجها من بل: حي أم ميت مث قال

جيل الصداق إن مل خيرجها هل ميكن أن : يعين يصح مث قال، اآلن انتقل إىل مسألة 
يؤجل الصداق؟ نعم، هل ميكن أن يؤجل بعض الصداق؟ نعم يصري مؤخر، فإذا أجلنا 
بعض الصداق يتأجل إىل املوعد املتفق عليه، تدفع اآلن ألف وألف بعد سنة، أو ألف 

يد موعد فإن حدد املوعد فهو، وإن مل حيدد املوعد يصبح املوعد عند مؤجلة بدون حتد
نقضاء العدة يف حال الفراق يف احلياة، قال وإذا أجل (  :الفرقة البائنة إما مبوت أو 

( أنيط به )  فإن عني أجال( التأجيل )  صح( كنصفه أو ثلثه )  الصداق أو بعضه
لعرف )  رقةفمحله الف( يعينا أجال بل أطلقا )  وإال البائنة مبوت أو غريه عمال 

أي الزوج والزوجة كالمها يعلم أنه  يعلمانه كذلك)  وإن أصدقها ماال مغصو( والعادة 
)  أو(  :مال مغصوب هذه الصورة األوىل يبطل فيها املهر وجيب مهر املثل، الصورة الثانية

( هلا ) وجب  (و  مهراً  كخمر صح النكاح كما لو يسم هلا)  خنزيرا وحنوه( أصدقها 
والقاعدة أنه مىت بطل أو فسد املهر املسمى وجب مهر املثل، ومىت  ملا تقدم)  مهر املثل

وإن تزوجها على عبد فخرج مغصو أو حرا فلها : مل يسم مهر فلها مهر املثل، قال
ا رضيت به إذ ظنته مملوكاً  هذا  إذا قال هلا لك هذا العبد فظهر أن قيمته يوم عقد أل

العبد املعني مغصوب ال ميلكه هو أو ظهر أنه ليس بعبد أي حر فما احلكم؟ نقول فلها 
قيمة هذا العبد يوم العقد، ولو ظهر أنه حر وال قيمة له فنقدره عبد نقول لو كان هذا 

ا رضيت به إذ ظنته مملوكا ذا املهر أل املهر )  وأن وجدت(  احلر عبدا فما قيمته ويلتزم 
بني رده ) أرشه و ( إمساكه مع  ) خريت بني( كعبد به حنو عرج )  ح معيباً املبا ( 



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
comwww.bajabir.              

  
  
  
  
 

٤٧  

إذا وجدت املهر املباح هلا معيبا يعين قال هلا  وإال فمثله إن كان متقوماً )  قيمته( وأخذ 
مهرك هذا العبد فقبلت فلما أخذت العبد إذا به معيب كأن يكون به عرج يعين به عيب 

خذ قيمة ينقص قيمة العبد فتخري إم ا أن متسك أرش النقص يعين قيمة النقص أو ترده و
خذ مثله إذا كان له مثيل يعين لو كان غري عبد يعين لو كانت  العبد كامال أو ترده و

ا مهرا مثلية فتأخذ مثلها وإن أصدقها ثو وعني ذرعه فبان  :قال. السلعة اليت أخذ
يعين قال مهرك  عيوأخذ قيمة اجلمأقل خريت بني أخذه مع قيمة ما نقص وبني رده 

ا تسعني فلها أن تطالب  هذا القماش هذه اللفة وفيها مائة مرت أو مائة ذراع فظهر أ
خذ قيمة القماش كاملة،  عدهلا  واملتزوجةلفرق هذا، قيمة الناقص أو ترد اجلميع و

ن مخرا وملتزوجة  وألف  وإن تزوجها على ألف هلا(  مثل العصري فلهاعلى عصري 
هذه الصورة تزوجها على أن ألف )  صحت التسمية( أو على أن الكل لألب )  ألبيها

هلا وألف ألبيها أو تزوجها على أن األلف ألفني ألبيها يصح أن يشرتط لألب لكن ال 
يصح أن يشرتط لغري األب وهذه خالصة املسألة وهلذا سيذكر اآلن مسألتني املسألة 

ن فال يصح ذلك يعين ألخيها األوىل إذا اشرتط لألب جا ز ذلك وإن اشرتط ألحد 
لعمها لغري ذلك ال تصح لكن احلكم الذي ينبين عليه ما هو؟ اآلن تزوجها على ألف هلا 

وألف ألبيها فلو حصل مثال فسخ واستحقت نصف املهر فقط ويريد يسرتجع النصف 
ألن للوالد  :ملسألة، قالالثاين فيطالب من؟ يف حال املطالبة يطالب الزوجة هذا خالصة ا

لقبض مع النية األخذ من مال ولده ملا تقدم مر معنا هذا أن األب  وميلكه األب 
لقبض مع القول واملقصود القبض مع نية  لقبض مع النية أو  ميلك من مال ولده 

أي قبض الزوجة )  قبل الدخول وبعد القبض( الزوج )  فلو طلق(  :التملك، قال
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أي  وكذا إذا شرط الكل له دون أبيها)  أللف( عليها )  رجع( األلف  األلف وأبيها
لنية مث طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفهلألب  ختصار يريد أن  وقبضه 

يقول أنه ال شيء على األب وإن مسى اتفقا يف املهر ألف هلا وألف ألبيها ففي حال 
أي )  وال شيء على األب هلما(  :الرجوع يرجع عليها وال يرجع على األب، قال

ها  واملطلقةللمطلق  أي ليس للمطلق أن يطالب األب وليس هلا هي البنت أن تطالب أ
ا قبضته ذأل قدر أن اجلميع صار هلا مث أخ :هذا هو، التعليل ه األب منها فتصري كأ

( ألخ كاجلد وا)  لغري األب( أي الصداق أو بعضه )  ولو شرط ذلك( مث أخذه منها
طل)  فكل املسمى هلا هذه املسألة الثانية اليت  أي للزوجة ألنه عوض بضعها والشرط 

قل من  قلناها أنه إذا كان لغري األب فال يصح، انتقل اآلن هل لإلنسان أن يزوج ابنته 
قل من مهر املثل؟ ال إال  مهر املثل؟ اجلواب نعم، هل للويل غري األب أن يزوج وليته 

قل من مهر املثل أما الويل اآلخر غري األب ال ميلك برضاها،  فاألب ممكن يزوج ابنته 
ألنه ليس  ولو كرهت)  ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح(  :ذلك، قال

يعين يصح وال يلزم ال الزوج أن  تتمة املهر د من النكاح العوض وال يلزم أحدااملقصو 
(  :أن يتمم مهر املثل لكن إن زوجها غري األب، قال يتمم مهر املثل وال األب جيب عليه

ا صح ( أي غري األب )  ويل غريه( أي بدون مهر مثلها )  وإن زوجها به مع ) ذ
ا  رشدها ألن احلق هلا وقد أسقطته ذ ذن( هذا ألنه  يف تزوجيها بدون مهر )  وإن مل 

لفساد يعين ليس على الويل  على الزوج)  مهر املثل( هلا )  ـف( مثلها غري األب 
قل  التسمية بعدم اإلذن فيها اآلن انتقل إىل الصغري إذا زوج ابنه، فهمنا ملا يزوج ابنته 

كثر من مهر املثل هذا هو اإلضرار فهل يصح من األب أم  من مهر املثل، وإذا زوج ابنه 
الزما ألن )  وإن زوج ابنه الصغري مبهر املثل أو أكثر صح(  :ال؟ اجلواب نعم، قال

دة فاملشكلة ليست يف مهر  املرأة مل ترض بدونه وقد تكون مصلحة االبن يف بذل الز
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كثر من مهر املثل من مال الولد أما من مال  دة فهل لألب أن يزوج ابنه  املثل بل يف الز
دة حىت يتزوج  األب ممكن؟ اجلواب نعم ألنه أحيا قد تكون املصلحة يف أن يبذل الز

ويكون ه املرأة أو يكون االبن ألنه صغري فيكون هذا الصغر عيب فيدفع أكثر لذلك هذ
وإن عني يف العقد يصري يف ذمة من؟  إذا مل يعني يف العقد)  يف ذمة الزوج( الصداق 

ليس يف ذمة أحد يصري هو املعني يعين لو قال أو اتفقا يف العقد على أن يكون املهر مائة 
ل فتصبح هذه ا ل يف ذمة الزوج وإن كان املهر معني كأن يقول مهرك ألف ر ملائة ألف ر

هذه السيارة أو هذه األرض أو هذه العمارة فيصري يف ذمة الزوج أم تصبح هذه املعني؟ 
)  معسرا مل يضمنه األب( الزوج )  وإن كان( : يصبح هذا الشيء املعني هو املهر، قال

ئب عنه يف التزويج والنائب  اآلن هذا تزوج  مل يلتزمه كالوكيل ال يلزمه ماألن األب 
كثر من مهر املثل فالذي يطالب الزوج الصغري وال يطالب األب فإن كان  مبهر املثل أو 

معسر الصغري ما عنده فلوس جاهزة فال يضمن األب وإمنا يطالب الصغري إال يف حالة إذا 
ضمن فيغرم ليس ألنه هو إذا كان األب  غرمه أي األب فإن ضمنه :ضمنه األب، قال

وألب قبض صداق حمجور  :الذي زوج الولد ولكن يغرم ألنه هو الذي ضمن الولد، قال
ارشيدة و  عليها ال ذ يعين ال يقبض صداق الرشيدة ولو كانت بكرا إال  لو بكرا إال 

ا، قال صح وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن  هذن سيد وإن تزوج عبد :ذ
ألنه مل  تعلق مهر املثل برقبتهأي العبد فإن وطئ العقد   إذنه ال يصحبذمة سيده وبال

طل ولو كان جيهل هذا فهذه املرأة هلا مهر املثل فمن الذي  ذن له فهو تزوج والعقد 
خذ ويباع ويدفع من قيمته املهر أو أن السيد  يتحمل مهر املثل؟ العبد، برقبته معناه 

ألقل من مهر املثل أ   .و قيمتهيفديه 
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  فصل
لعقد( مجيع )  ومتلك املرأة(  لطالق)  صداقها  أي قبل  كالبيع وسقوط نصفه 

لعقد ال الدخول هذا املعىن إذاً وجب كامال لكن هذا الذي وجب   مينع وجوب مجيعه 
( املهر )  مناء( أي للمرأة )  وهلا( كامال لو حصل طالق قبل الدخول سيسقط نصفه 

لو كان مهرها هذه العمارة معناه إجيارها هلا ألن هذا مهر معني فنماؤه يعين ] ١[)  املعني
يمة أنعام توالدت فلها مناء املعني يعين لو كان عبدا  من كسب هلا أو مثال دابة حيوان 

لنسبة  )قبل القبض (  أي النماء ولو حصل وولد وحنوها يعين لو كانت شجرةومثرة 
املهر اآلن معينا يعين هذه العمارة فقبل أن تقبض العمارة ختصار  ألنه منا ملكها للمعني

جرت إجيارات فلمن هذه اإلجيارات؟ للمالك، من الذي ميلك هذه العمارة املعينة؟ املرأة 
إذاً هلا قبضت أم مل تقبض فلها، كذلك لو كانت شجر فظهر مثر فكل مثرة تظهر هي 

أي ضد املعني كقفيز من )  هوضده بضد(  :قال. للمالك سواء قبضته أم ال وهكذا
يعين لو كان املهر مبهم مثل أن قال هلا لك عشرة صربة ورطل من زبدة بضد املعني 

ل أو كذا كيلة من الرب هذه ليست معينة مبهمة فهذه يف ذمته هو فليس له مناؤه  آالف ر
يف  :ألننا ليس عند شيء حمدد نقول مناؤه له فيقول ضده بضده، يف احلكم كيف؟ قال

يعين لو قال هلا  كمبيع وال متلك تصرفا فيه قبل قبضه احلكم فنماؤه له وضمانه عليه
مهرك مائة قفيز من بر وهو عنده يف البيت مائة قفيز من بر فهو ما عينه لكن يف نيته أن 
يعطيها هذا فلو تلف يف ذمته هو وليس يف ذمتها ألنه مل يسلمها، أو زاد املهر يعين كان 

ا غري معني مث  وي يعطيها يمة أنعام وكانت عنده مث توالدت فما زاد له هو أل مثال 
ا ( املهر املعني قبل قبضه )  وإن تلف(  :قال فالذي ينبين على املعني ] ٢[)فمن ضما

ألنه )  إال أن مينعها زوجها قبضه فيضمنه( فيفوت عليها  أن النماء هلا والضمان عليها
املعني هلا فلو أرادت قبضه فمنعها الزوج أن تقبضه مث تلف عنده يعين  مبنزلة الغاصب إذاً 
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هو الذي يضمن أما إذا كان ما منعها حقها مل مينعها أن تقبض املهر املعني وتلف عنده 
ه  ا إال إذا كان حبسه عنده ومل يعطها إ ا إذاً إذا تلف املهر املعني فمن ضما فمن ضما

أي يف املهر )  التصرف فيه وهلا( : م الثالثاحلك. وتلف فيضمن صار مثل الغاصب
املعني ألنه ملكها إال أن حيتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع فال يصح تصريفها فيه 

وهذا الكالم مر معنا يف أول البيوع أنه ال يصح التصرف يف  قبل قبضه كمبيع بذلك
 بعد قبضه كذلك املهر املكيل واملوزون واملعدود واملذروع وما بيع بصفة أو رؤية سابقة إال

فإذا كان هو معني تتصرف فيه أما إذا كان حيتاج إىل كيل ووزن فال تتصرف فيه إال بعد 
أي زكاة املعني إذا حال عليه احلول من العقد )  وعليها زكاته( : ذلك، احلكم الرابع

ن يوم يعين لو قال هلا مثال عبد من عبيدي من مىت يبدأ عليها؟ م وحول املبهم من تعيني
يمة أنعام حدد مائة رأس من  أن حيدد، لكن العبد ما يكون فيه زكاة لكن لو قال مثال 

من أقبضها )  وإن طلق(  :الغنم ليست مبعينة، من غنمي فإذا عينها ابتدأ احلول، قال
أي قهرا  )  حكما( أي نصف الصداق )  فله نصفه قبل الدخول أو اخللوة( الصداق 
وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة {  لقوله تعاىل كاملرياث

قبل الطالق فتختص به ألنه )  املنفصل( فنصف ما فرضتم دون قائمه أي مناء املهر 
ألنه بعد الطالق  والنماء بعد الطالق هلااملنفصل هلا وأما املتصل فبينهما،  مناء ملكها

النماء )  ويف(  :فنماؤه لالثنني، قالأصبحت هذه العني هلا مالكان نصفه هلا ونصفه له 
ه وتعلمه صنعة إذا طلق قبل الدخول )  املتصل(  له ( واخللوة كسمن عبد أمهرها إ

 املتصل ألنه مناء ملكها فال حق له فيه)  بدون منائه( العبد  ةأي قيم)  نصف قيمته
و هلا ولذلك انبىن نقول النماء املنفصل هلا قبل الطالق وبعد الطالق هلما وأما املتصل فه
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عليه قال يف النماء املتصل مثل العبد إذا مسن له نصف القيمة بدون النماء اآلن هو عبد  
ل فأعطاها مهرا مث انفسخ لكن يف هذه الفرتة صار يساوي  كان قيمته عشرة آالف ر
دة اليت حصلت يف الشاة هلا هي وليست هلما يعين نقول  أكثر أو نقول شاة مسنت الز

ا عشرين كيلو فصارت يف ملكها وزادت عشرة كيلو فهي هذه  الشاة أعطاها وهي وز
حق هلا هي، اآلن طلقها فال تستحق إال نصف املهر وهو الذي كان قيمته عشرين كيلو 
دة لذلك ال ميكن  فله احلق العشرة فقط وليس له احلق يف العشرة الثانية وال حق يف الز

منا يعطى نصف قيمته فنقدر الشاة بكم قيمتها يوم يقسم الشاة إىل ثالث ونعطيه وإ
ها مخسمائة إذاً له  وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه  :قال. ٢٥٠امهرها إ

دة فلزمه القبول قبوله   .يعين لو طلعت هي كرمية وقالت خذ نصف الشاة بز
نصف  بنحو هزال خري رشيد بني أخذ نصفه بال أرش وبني أي املهروإن نقص : قال

ل واآلن إذا زادت ما  قيمته حنن مثلنا وقلنا الشاة ملا أخذها كانت قيمتها مخسمائة ر
ل لكن إذا ضعفت هزلت وأصبحت قيمتها  ٢٥٠احلكم؟ قلنا انه ليس له إال قيمة  ر

ل نقول خري بني أخذ نصف بال أرش وبني نصف قيمته معناه يف الشاة تعطيه  ٤٠٠ ر
ل لكن لو كان الش ٢٥٠ خذ نصف الشاة ويصري شريك ر يء يقسم وهزل إما أن 

معها يف الشاة كما هي أو بني نصف قيمته معناه يف الشاة كانت تساوي مخسمائة هزلت 
خذ نصف القيمة  لنصف أو  صارت تساوي أربعمائة فإما يصري شريك معها يف الشاة 

عته أو وهبته أو أقبضته أو رهنته أو أ: يوم العقد، قال عتقته تعني له نصف وإن 
لبيع أو اهلبة مع القبض أو  القيمة هذه أربع صور لو أن املرأة تصرفت يف املهر املعني 

وأيهما عفا  :الرهن مع القبض أو العتاق فهنا يصعب أن ترد له نصف املعني، قال
أي واحد من الزوجني عفا عن صاحبه عما  لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف

صح  الثاين بشرط أن يكون جائز التصرف وهو احلر املكلف الرشيد جيب عن الطرف
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 :الذي يعفو الزوجة مث قال عفوه وليس لويل العفو عما وجب ملواله ذكرا كان أو أنثى
( أو أحدمها وويل اآلخر أو ورثته )  أو ورثتهما( أو وليهما )  وإن اختلف الزوجان( 

من دخول أي املهر )  أو فيما يستقر بهين هذا الثا أو عينههذا األول  يف قدر الصداق
حصل خالف بني الزوجني أو بني األولياء : هذه ثالثة صور للخالف أو خلوة أو حنومها

أو بني أحد الزوجني مع الويل اآلخر يف قدر الصداق واحد يقول عايل والثاين يقول 
يستقر به يعين  أنقص، يف عينه واحد يقول هذه الدار واآلخر يقول ال بل تلك، أو فيما

( : واحد فيهم يقول حصل دخول والثاين يقول ال مل حيصل دخول فالقول قول من؟ قال
أي منكر  أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه ألنه منكر واألصل براءة ذمته)  فقوله

دة يف العني الثانية أو ينكر مثال الدخول أل دة يف الصداق أو ينكر الز دة ينكر الز ن للز
دة وهي وجوب املهر كامال، قال وكذا لو اختلفا يف جنس : الدخول تنبين عليه ز

إن )  و( هذا اخلامس فيصري القول قوله، أو صفته هذا االختالف الرابع  الصداق
لو كان اخلالف يف القبض متفقني أن املهر عشرين  القول قوهلا)  ـيف قبضه ف( اختلفا 

ل لكن هو يقول أ أقب أو قول  ضتها وهي تقول أ مل أقبض فالقول قوهلا هيألف ر
يعين ما فيه شهود أما إذا وجد الشهود يصري ال بينة له  ارثها مع اليمني حيثو وليها أو 

وإن تزوجها على صداقني  ألن األصل عدم القبض ال قوله وال قوهلا بل قول الشهود
لزائد مطلقا  وا رقما وأخفوا رقما آخر يعين يعين هم يف الصداق أعلنسر وعالنية أخذ 

هو تزوجها مثال بعشرة آالف لكن قالوا نقول أمام الناس مائة ألف حىت يكون لنا وجاهة 
لزائد أو العكس يكون يف احلقيقة مائة ألف واملعلن عشرة آالف، خذ  وهدية  فيصري 

ا م من يعين ما أعطاه زوج ليست من املهر فما قبل عقد إن وعدوه ومل يفوا رجع 
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ا تثبت اهلدية  هلدية ولكن معىن هذا أ هدية قبل العقد إن وعدوه ومل يزوجوه فريجع 
للمرأة مع تقرر للمهر أو للنصف لكن لو صار العقد تقرر اهلدية هلا حىت لو طلقها قبل 

ا ردت نصف املهر فاهلدية ال تدخل   . الدخول وحصل هلا أ
  يف التفويض فصل

إما تفويض املهر، أو تفويض البضع، : تفويض يف النكاح نوعانال ،التفويض عند نوعان
ما هو تفويض املهر؟ يعين ما حيددوا املهر ويفوضوا شخص يف تقدير املهر وأما تفويض 

ن يزوجها بدون مهر وطبعا يف هذا هلا مهر املثل يصح تفويض البضع (  :قال. البضع 
ربة )  ذن املرأة لوليها أن يزوجها بال مهرأو (  بال مهر)  ن يزوج الرجل ابنته ا

 ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل{ فيصح العقد وهلا مهر املثل لقوله تعاىل 
ن يزوجها على ( يصح أيضا )  و( } متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة  تفويض املهر 

هلا مهر  (يصح العقد و )  ـف أجنيب( يشاء )  أو( أي أحد الزوجني )  ما شاء أحدمها
لعقد جلهالة وهلا طلب فرضه)  املثل  يعين إذا تزوجوا فما املهر؟  لسقوط التسمية 

لث نقول جيب مهر املثل وهلا أن تطالب  املهر حيدده الزوج أو الزوجة أو فالن طرف 
وتقول أريد مهر مثلي قال وهلا طلب فرضه تطلب أن يفرض هلا مهر املثل، من الذي 

دة عليه ميل )  احلاكم بقدره( أي مهر املثل )  فرضهوي ( :يفرضه؟ قال بطلبها ألن الز
ولو مل  على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة وإن تراضيا ولو على قليل صح

يذهبوا للحاكم وتراضيا بينهما يصح ذلك وإن تراضيا قبله أي قبل فرض احلاكم ولو على 
اؤها من مهر املثل قبل فرضه ألنه حق يعدومها ويصح أيضا إبر  ألن احلق القليل جاز 

قبل الدخول : ركزوا معي اآلن املهر سيكون له حاالن ه وإسقاطهئهلا فهي خمرية بني إبقا
وبعد الدخول ويف كل من احلالني أيضا لكل حال أيضا حالني قبل التسمية وبعد التسمية 

أو قبل دخول صارت الصور أربعة، قبل الدخول ممكن يكون قبل دخول وقبل التسمية 



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
comwww.bajabir.              

  
  
  
  
 

٥٥  

ن بعد الدخول وقبل التسمية وبعد الدخول وبعد  وبعد التسمية، وبعد الدخول صور
هذه األربعة صور إذا ضربناها يف اثنني تصبح مثانية ألن هذه األربعة هلا حكم يف . التسمية

الطالق كل واحد له حكم يف الطالق وله حكم أيضا يف الوفاة فدعو نتكلم عن الوفاة، 
قبل الدخول وقبل التسمية مات الزوج فماذا : الزوج فماذا للزوجة يف األربعة صور لو مات

            هلا؟ مهر املثل    
  بعد التسمية  قبل التسمية  :الوفاة

  املهر املسمى  مهر املثل  قبل الدخول
  املهر املسمى  مهر املثل  بعد الدخول

ختصار إذا مات الزوج فهي هلا املهر املسمى إ ذا مسي ومهر املثل إن مل يسم وما لنا إذاً 
لدخول   . عالقة 

  بعد التسمية  قبل التسمية  :الطالق
  نصف املهر املسمى  املتعة  قبل الدخول
  املهر املسمى  مهر املثل  بعد الدخول

ختصار الدخول   واملتعة خيتلف حبسب غىن الزوج وفقر الزوج يعطيها شيئا يرضيها، 
  .يوجب املهر

هذه  ) والفرض( واخللوة ) ة باصقبل اإل(  أي من الزوجني)  ات منهماومن م(  :قال
ألن )  ورثه اآلخر( هر املثل مل :الصورة األوىل يف حال املوت قبل الدخول وقبل التسمية

ي أ)  نسائها( مثلها من  ) وهلا مهر( ترك تسمية الصداق ال يقدح يف صحة النكاح 
ا كأم وخالة وعمة فيعتربه احل اكم مبن تساويها منهن القرىب فالقرىب يف مال ومجال قرا
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ها من نساء  وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة فإن مل يكن هلا أقارب فبمن تشا
أي )  فإن طلقها(  :قال: قبل الدخول وقبل التسمية يف الطالق: ، احلالة الثانيةبلدها

فلها املتعة بقدر يسر  (واخللوة )  قبل الدخول( املفوضة أو من مسي هلا مهر فاسد 
} املوسع قدره وعلى املقرت قدره  ومتعوهن على{ لقوله تعاىل )  زوجها وعسره

ها كسوة جتز  ايفأعالها خادم وأد هذه املتعة يعين ممكن يعطيها عبد أو   ها يف صال
هلا مهر املثل،  فإذا حصل : وقبل التسمية بعد الدخول :كسوة صالة، احلال الثالث

ويستقر مهر (  :ملهر كامال، فإن مسمى فاملسمى وإال فمهر املثل، قالدخول وجب ا
واخللوة وملسها ونظره إىل فرجها بشهوة )  لدخول( للمفوضة وحنوها )  املثل

ويتنصف  :هذه الصورة الرابعة مث قال وتقبيلها حبضرة الناس وكذا املسمى يتقرر بذلك
 :الصورة السادسة ،القه وخلعه وإسالمهكط بفرقة من قبلههذه الصورة اخلامسة  املسمى

ا وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها  ويسقط كله ، جبعله هلا بسؤاهلابفرقة من قبلها كرد
أي بعد )  بعده( أي الزوجة مفوضة كانت أو غريها  ) طلقها وإن(  :الصورة السابعة

)  وإذا افرتقا يف( : ، الصورة الثامنةهلا بل هلا املهر كما تقدم)  متعة فال( الدخول 
وال متعة سواء )  قبل الدخول واخللوة فال مهر( املختلف فيه )  الفاسد( النكاح 

إن )  و(  :، الصورة التاسعةطلقها أو مات عنها ألن العقد الفاسد وجوده كعدمه
وهو اخللوة  يقرر الصداق مما تقدم أي الدخول أو اخللوة أو ما)  بعد أحدمها( افرتقا 

هلا يف العقد )  جيب املسمى(  :لنظر إىل فرجها بشهوة والتقبيل هذا هو، قالواللمس وا
ويف بعض ألفاظ حديث عائشة وهلا الذي أعطاها مبا أصاب  قياسا على الصحيح

طل جممع على بطالنه كاخلامسة )  وجيب مهر املثل ملن وطئت( منها  يف نكاح 
 فلها املهر مبا استحل من فرجها لقوله ملسو هيلع هللا ىلص)  بشبهة أو ز كرها( واملعتدة أو وطئت 

ل منه وهو الوطء وألنه إتالف للبضع بغري رضى مالكه فأوجب القيمة وهي  أي 
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يعين جيب مهر املثل يف النكاح الصحيح؟ نعم وأيضا هلا مهر املثل إذا كان نكاح  املهر
كرهت أما إذا كانت طل ودخل عليها أو نكاح شبهة أو وطء شبهة أو ز كره إذا أ

لرضا فليس هلا مهر مث قال يف هذه احلالة اليت هي من وطئت بز أو  والعياذ  زانية 
)  وال جيب معه(  :بشبهة أو كذا هلا املهر لكن ليس هلا أرش البكارة مع املهر وهلذا قال

 جيب مرة لدخوله يف مهر مثلها ألنه يعترب ببكر مثلها فال)  أرش بكارة( أي مع املهر 
شيء هلا إن كانت  نية وال فرق فيما ذكر بني ذات احملرم وغريها والزانية املطاوعة ال

وال يصح تزويج من نكاحها  :قال. لكن إن كانت أمة فلسيدها له أن يطالب حرة
مها فإن أ يعين ال نزوجها إىل أن تفسخ هذا النكاح الفاسد، فاسد قبل طالق أو فسخ

منع ( قبل دخول  ) وللمرأة( فسخه حاكم الطالق أو الفسخ  أي أىب الزوج زوج
أي  مفوضة كانت أو غريها يعين ليس املؤجل ) نفسها حىت تقبض صداقها احلال

ألن املنفعة املعقود عليها تتلف  مفوضة يف املهر أو البضع أو غري ذلك، ملاذا؟
 عوضها وهلا النفقة زمنهالستيفاء فإذا تعذر استيفاء املهر عليها مل ميكنها اسرتجاع 

خري صداقها احلال، قال  مؤجال( الصداق )  فإن كان( : يعين زمن منع نفسها بسبب 
الثانية يعين كان مؤجال لكنه حل جاء  ) أو حل قبل التسليم(  هذه صورة ومل حيل) 

ا رضيت بتأخريه أجله أي قبل )  أو سلمت نفسها تربعا(  - ٣ مل متلك منع نفسها أل
أي منع )  منعها( بعد ذلك ) فليس هلا (  يعين هي مل تطالب وتنازلتحلال  الطلب

لتسليم واستقرار الصداق ولو أىب الزوج تسليم  :مث انتقل وقال نفسها لرضاها 
الصداق حىت تسلم نفسها وأبت تسليم نفسها حىت يسلم الصداق أجرب زوج مث 

ولو أقبضه هلا  :ها، مسألة جديدة قالالزوج هو األول يدفع املهر مث هي تسلم نفس زوجة
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، اآلن انتقل إىل مسألة أي املهربال عذر فله اسرتجاعه من تسليم نفسها أي  وامتنعت
ملهر ( الزوج )  فإن أعسر( : الزوج أصبح معسرا ال يستطيع دفع املهر، قال: اإلعسار 

لتعذر الوصول )  الدخول ولو بعد( إن كانت حرة مكلفة )  ملهر احلال فلها الفسخ
رته سشرتي ما مل تكن تزوجته عاملة بعإىل العوض بعد قبض املعوض كما لو أفلس امل

معناه انه ليس هلا أن متنع إذاً إذا أعصر الزوج وما عنده وقال ال أستطيع أن أدفع شيء 
إلعسار  فلها الفسخ إال إذا تزوجت وهي عاملة أنه معسر أما إذا مل تكن تعلم مث علمت 

اآلن هذا تزوج أمة وإذا به معسر ال يستطيع وخيري سيد األمة ألن احلق له  :قال تفسخ،
: دفع املهر فاحلق للسيد ليس للزوجة لكن هناك يف احلرة املكلفة احلق للزوجة، قال

تزوج صغرية أو جمنونة وإذا به معسر ال يقدر يدفع املهر فهل  خبالف ويل صغرية وجمنونة
نونة ليس له الفسخ وإمنا ينتظر نفسخ أم ال؟ نقول ويل ال صغرية ليس له الفسخ وويل ا

: حىت تكلف، اآلن صور كثرية مرت معنا فيها فسخ للنكاح من الذي يفسخ النكاح قال
كالفسخ لعنة وحنوها )  إال حاكم( أي النكاح لعسرته حبال مهر )  وال يفسخه( 

هلا مهر مثلها ألنه الظاهر  لالختالف فيه ومن اعرتف المرأة أن هذا ابنه منها لزمه
ا زوجة أو أنه وطئها قاله يف الرتغيب   .معناه إما أ

  ب وليمة العرس
مث نقلت لطعام العرس خاصة الجتماع الرجل  أصل الوليمة متام الشيء واجتماعه

ن من شاة لقوله ملسو هيلع هللا ىلص لعبد الرمحن ب)  بشاة فأقل( الوليمة بعقد ولو )  تسن( واملرأة 
عوف حني قال له تزوجت أو مل ولو بشاة وأومل النيب ملسو هيلع هللا ىلص على صفية حبيس وضعه 

لكن قال  كما يف الصحيحني عن أنس  وهو دقيق ومسن وأقط خملوط على نطع صغري
اآلن يتكلم عن إجابة الوليمة يقول هي واجبة  تنقص عن شاة مجع يستحب أن ال
حيرم  ٢إجابة مسلم (أي يف اليوم األول  ١ ) ل مرةوجتب يف أو (  :خبمسة شروط، قال
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 خبالف حنو رافضي متجاهر: أما لو كان مسلم جيوز هجره أو جيب فال، قال ٣ ) هجره
يعين قال تفضل وهل  الداعي ٤ )إن عينه (  أي إىل الوليمة)  إليها( مبعصية إن دعاه 

اعة هللا حيييكم كل اللي ميكن أن يدعوه بدون تعيني؟ نعم كأن يدعو اجلفلى يقول  مج
أي يف حمل الوليمة )  ومل يكن مث(  :يف املسجد يتفضلوا ومل يعينهم فال جيب عليهم، قال

إذاً مخسة شروط إذا دعاه يف أول يوم يعين بعض الناس يسوي زواج ثالث  ٥ ) منكر( 
م معناه اليوم األول هو الواجب، إذا كان الداعي مسلم، حيرم هجره، وعينه ع ني أ

حلديث أيب  :املدعو،وليس هناك منكر يف احلفل أو الدعوة فعند ذلك جيب احلضور، قال
تيها  ها ومن الهريرة يرفعه شر الطعام طعام الوليمة مينعها من   ويدعى إليها من 

 :اآلن سينتقل إىل إجابة الدعوة املكروهة، قال فقد عصى هللا ورسوله رواه مسلم بيجيُِ 
يها الناس هلموا إىل الطعام مل جتب  ١ ) فلىفإن دعاه اجل(  بفتح الفاء كقوله 

كرهت إجابته لقوله ملسو هيلع هللا ىلص الوليمة أول يوم   ٢ ) اليوم الثالث يف( دعاه )  أو( اإلجابة 
ين يوم ء ومسعة رواه أبو داود وغريه وتسن يف  معناه  حق والثاين معروف والثالث ر

أو من يف  ٣)أو دعاه ذمي (  لذلك اخلرب ثاين سنة والثالث مكروهةاليوم األول واجبة وال
ألن املطلوب إذالل أهل الذمة والتباعد )  كرهت اإلجابة( هذه أربعة صور  ماله حرام

إذاً الدعوات األخرى  عن الشبهة وما فيه احلرام لئال يواقعه وسائر الدعوات مباحة
اح ابن فهذه كلها مباحات، العقيقة سنة، مباحة مثل أن يسوي دعوة لقدوم مسافر أو جن

واإلجابة  :، اآلن ما حكم اإلجابة؟ قالغري عقيقة فتسن ومأمت فتكره :املأمت مكروه، قال
معناه املباحات، إجابة الوليمة بشروط واجبة  إىل غري الوليمة مستحبة غري مأمت فتكره

الدعوات كم : نكرر. أما غري الوليمة مما يباح أو يستحب فمستحب، واملأمت فمكروه
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حكم هلا؟ عند دعوات مستحبة مثل العقيقة ومثل الوليمة فهذه يستحب إجابتها 
وعند دعوات مباحة وهي سائر الدعوات ماعدا املأمت فهذه يستحب إجابتها والوليمة 

)  واجب ومن صومه(  :قال. قلنا بشروط واجبة يعين إجابتها واجبة إذا توفرت الشروط
) وانصرف ( استحبا  ) دعا( دعي للوليمة حضر وجو و رمضان إذا كنذر وقضاء 

حلديث أيب هريرة يرفعه إذ دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان 
 يفطر( إذا دعي أجاب و )  املتنفل( الصائم ) و  ( مفطرا فليطعم رواه أبو دواد

لقوله صلى  ا يستحب لهفهذقلب أخيه املسلم وأدخل عليه السرور )  إن جرب بشرط
حية وقال إين صائم دعاكم أخوكم وتكلف  هللا عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم 

هل جيب على كل من حضر الوليمة أن  لكم كل يوما مث صم يوما مكانه إن شئت
وال ( : كل أم جيب عليه احلضور فقط؟ جيب احلضور فقط وليس األكل وهلذا قال

ولو مفطرا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص إذا دعي أحدكم فليجب فإن )  كلاأل( على من حضر )  جيب
حديث صحيح أي الشرح الكبري شاء أكل وإن شاء ترك قال يف شرح املقنع 

إذاً الواجب هو حضور الوليمة بشروطها لكن األكل هذا  ويستحب األكل ملا تقدم
حته( : مستحب، قال حة األكل )  وإ )  إذن أو قرينة متوقفة على صريح( أي إ

حضرت اآلن الوليمة والدعوة فيباح لك األكل بشرط اإلذن الصريح أو القرينة واإلذن 
ولو من  :الصريح هو تفضلوا كلوا والقرينة كونه دعاك وبعدها مد األكل فهذه قرينة قال

يعين جيوز األكل من بيت القريب والصديق إذا مل  بيت قريب أو صديق مل حيرزه عنه
حلديث ابن عمر من دخل على غري دعوة دخل سارقا  ه يعين مل خيبأه عنكحيرزه عن

هذه  وخرج مغريا والدعاء إىل الوليمة وتقدمي الطعام أذن فيه وال ميلكه من قدم إليه
كل يف العزومة حتتاج إذن يعين لو واحد دخل من  مسألة جديدة، املسألة األوىل لكي 

وضع الطعام أمامك فهذا إذن أو إذن صريح لكن غري إذن فال جيوز هذا لكن إذا دعاك و 
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هل إذا قدم لك الطعام فهل متلك هذا الطعام الذي أمامك أم أنه يباح لك األكل فقط؟ 
وال ميلكه من قدم إليه بل  :اجلواب الثاين يباح لك األكل فقط لكن ال متلك هذا، قال

كل هو ملك صاحبك ميلك على ملك صاحبه ح لك ألنه  يعين هذا الطعام الذي  أ
)  منكرا( أي يف الوليمة )  أن مث( املدعو )  وإن علم( : املقدار الذي أكلت مث قال

 حضر وغريه ١تغيريه على يقدر( كزمر ومخر وآالت هلو وفرش حرير وحنوها فإن كان 
(  ٢ يقدر على تغيريه)  وإال( ألنه يؤدي بذلك فرضني إجابة الدعوة وإزالة املنكر) 
احلضور حلديث عمر مرفوعا من كان يؤمن  واليوم اآلخر فال يقعد على )  ىبأ

والظاهر انه يف أمحد وليس الرتمذي، الصورة  مائدة يدار عليها اخلمر رواه الرتمذي
ملنكر)  وإن حضر( : الثالثة جيلس لوجوبه عليه و )  مث علم به أزاله(  من غري علم 

أي )  لعجزه( هذه الصورة الرابعة  املنكر)  فإن دام( لس، إذاً يزيل املنكر وجي بعد ذلك
وإن (  :الصورة اخلامسة لئال يكون قاصدا لرؤيته أو مساعه)  عنه انصرف( املدعو 

ملنكر )  به( املدعو ) علم  بني اجللوس واألكل أو )  ومل يسمعه خري ومل يره( أي 
خليار يعين هو جالس يف الزواج ويعرف انه فيه من االنصراف كر عند النساء مثال فهو 

لعدم وجوب  عند ذلك ألنه ال يرى املنكر خري بني اجللوس واألكل أو االنصراف
اآلن هو انتقل إىل مسألة جديدة وهي أن هناك عادة يف الزواجات ال  اإلنكار حينئذ

لطبع هي اآلن بشكل كبري غري موجودة يف جمتمعنا لك أمأدري موجودة اليوم  ن  اندثرت و
يت العريس ومعه جمموعة من النقود ويرميها على الناس فيتهاجم  كانت قدميا وهي النثار 

وكره ( الناس عليها ويتكالبون عليها وكل واحد حياول أن حيصل عليها قال هذا مكروه، 
ملا حيصل فيه من النهبة والتزاحم وإن أخذه على هذا الوجه فيه )  النثار والتقاطه
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ءة وسخف  منه شيء ) أو وقع يف حجره  (أي أخذ شيئا من النثار )  أخذه ومن( د
إذاً إذا  قصد متلكه أوال ألنه قد حازه ومالكه قصد متليكه ملن حازه)  له( هو )  ـف( 

 لقوله عليه الصالة ١) ويسن إعالن النكاح(  :رمي النثار ووقع عليك فهو لك، قال
 الدف( يسن )  و( رواه ابن ماجه  والسالم أعلنوا النكاح ويف لفظ أظهروا النكاح

 فيه( وال صنوج  الدف املباح الذي ليس به حلق أي الضرب به إذا كان ال حلق به ٢)
نص يف اإلقناع ويكره ! قوله للنساء نفهم منه أنه للرجال؟)  للنساء( أي يف النكاح ) 

م، قال يف للرجال وطبعا هم خمتلفني هو مكروه يف حق الرجال أم هو مثل النساء يسن هل
اإلقناع ويكره للرجال وهذا هو الذي قاله يف الرعاية أنه يكره للرجال مطلقا وقال املوفق 

لنساء أما للرجال مكروه لكن هذا خالف ظاهر املنتهى فظاهر  ضرب الدف خمصوص 
املنتهى انه يسن يف حق الرجال والنساء قال وهو ظاهر نصوص أمحد وكالم األصحاب 

لنساء، قال ضرب وقال املوفق يعين يسن ضرب الدف  وكذا ختان :الدف خمصوص 
لقوله صلى  وهو عقد امللك وإمالك حفل والدة وقدوم غائب ووالدةللنساء يف اخلتان 

 هللا عليه وسلم فصل ما بني احلالل واحلرام الصوت والدف يف النكاح رواه النسائي
كل ملهاة سوى الدف    وحترم: اآلن الكالم على حكم اآلالت ما سوى الدف، قال

كمزمار وطنبور وجنك وعود قال يف املستوعب والرتغيب سواء استعمل حلزن أو 
نعم كل اآلالت ماعدا الدف فهي حمرمة وهذا الذي عليه مجهور األمة وهذا الذي  سرور

عليه املذاهب األربعة وال تلتفتوا ملن يظهر اآلن ويقول ال، أن آالت املوسيقى جائزة 
كالم ينايف ويعارض صريح حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويعارض كالم مجهور   ومباحة فهذا

  .األمة واملذاهب األربعة نسأل هللا السالمة والعافية
يف مجل من آداب األكل والشرب تسن التسمية جهرا على أكل )  تتمة(  :قال

ثالثة أشياء  هذه ٥بثالث أصابع ٤بيمينه ٣وأكله مما يليه ٢واحلمد إذا فرغ ١وشرب
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سنانه  وختليل يعين ما  ٨ وأكل ما تناثر ٧ومسح الصحفة وهذا السادس،ما علق 
كله،  ١٠ وشربه ثال مصا ٩ وغض طرفه عن جليسه تناثر من الطعام جيمعه و

ء إمنا يشرب  وكره شربه من فم سقاء :قال: ، اآلن عددوا املكروهاتويتنفس خارج اإل
يعين يكره أن يشرب يف أثناء الطعام إال أن تكون هي   عادةويف أثناء طعام بال من كاس

وإذا  عادته والظاهر هذا مرده إىل احتياج اإلنسان يعين يكون عنده احلموضة عالية مثال،
وله األمين ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه يعين قبل الطعام لو كان  شرب 

سل أوال مث الضيف وبعد األكل عنده ضيف من الذي يغسل أول؟ صاحب الطعام يغ
 وبعدهمتقدما به ربه : يكون صاحب الطعام متأخر يبدأ الضيف مث يغسل هو وهلذا قال

يعين صاحب الدار هو آخر واحد  متأخرا به ربه يعين كذلك يسن غسل يديه بعد الطعام
ءيغسل،  وأكله حارا أو من وسط  فهذا يقذر احلاضرين وكره رد شيء من فمه إىل اإل

مثل أن يتمخط مثال يف  يستقذره من غريه وفعله ما أي يبدأ مما يليه الصحفة أو أعالها
كل  ومدح طعامه وتقوميه وعيب وسط الطعام يعين يف أثناء األكل يتمخط والناس 

كل وحده ال يقرن بني التمر  الطعام وقرانه يف متر مطلقا يعين ولو وحده يعين ولو كان 
كل حبة حبة يعين ممكن نقيس عليه العنب أو الفواكه واملقصود التمر أو غري  ه مما 

كل وحده، كل حبتني ثالثة مع بعض يكره ذلك ولو كان  وإن  الصغرية مثال فال 
تيهم وقت الطعام حىت يقال له  يفاجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا يعين يتعمد أن 

حيث ال يستقيم بدنه  يث يضرهوأكله كثريا حبيث يؤذيه أو قليال حب: تفضل ويكره أيضا
  .بذلك

  ب عشرة النساء
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يكون بني  العشرة بكسر العني االجتماع يقال لكل مجاعة عشرة ومعشر وهي هنا ما
أي معاشرة )  العشرة الزوجني( كال من )  ويلزم( الزوجني من األلفة واالنضمام 

ملعروف شرحها قال) ملعروف( اآلخر   ميطله حبقه والفال : كيف تكون املعاشرة 
يعين هذه ثالثة صور يعين لو كان للزوج حق عند  يتكره لبذله وال يتبعه أذى ومنة

الزوجة أو العكس فال مياطلها يف حقها وال متاطله وال يبذله وهو كاره والشيء الثالث إذا 
بذله ال يتبعه منا وأذى كل يوم يعيد هلا أ أعطيتك أ فعلت لك أو هي تقول له أ 

ملعروف { لقوله تعاىل  لت لك وهكذافع وهلن مثل الذي { وقوله } وعاشروهن 
ملعروف  يعين حىت ولو كانت هي غري حمبوبة  وينبغي إمساكها مع كراهته هلا} عليهن 

فإن كرهتموهن فعسى { لقوله تعاىل  إىل قلبه فاألوىل إمساكها ألنه قد يكون منها خري
قال ابن عباس رمبا رزق منها ولدا فجعل  }ريا كثريا أن تكرهوا شيئا وجيعل هللا فيه خ

اآلخر ( للزوج )  مبا يلزمه( من الزوجني )  وحيرم مطل كل واحد( هللا فيه خريا كثريا 
احلرة (  الزوجة)  وإذا مت العقد لزم تسليم( أي بذل الواجب ملا تقدم )  والتكره لبذله

ا حرة تو  تسليم الزوجة إذا إذاً يلزم ) اليت يوطأ مثلها فرت فيها شرطان الشرط األول أ
وهي بنت تسع ولو  :والثاين اليت يوطأ مثلها واليت يوطأ مثلها إذا أمت هلا تسع سنني، قال

يعين لو كانت صغرية اخللقة هزيلة اخللقة فإذا بلغت تسع سنني  كانت نضوة اخللقة
ال جيب تسليمها ويفهم فيصبح جيب تسليمها ويفهم من هذا أنه إذا كان ال يوطأ مثلها ف

، من هذا إذا كانت أمة معناه ال تسلم يف الليل ويف النهار تكون عند سيدها ختدم سيدها
يعين يستمتع  ويستمتع مبن خيشى عليها كحائض: إذا استلم املرأة فما الذي يفعله؟ قال

أي طلب الزوج ) ن طلبه إ( متعلق بتسليم )  يف بيت الزوج(  بكل شيء إال اجلماع
دارها أو ( يف العقد  أي الزوجة ) ومل تشرتط(  :، الشرط اخلامسهذا الرابع سليمهات

لشروط ملا تقدم)  بلدها انتهينا من هذا الكالم إذاً جيب تسليم  فإن اشرتطت عمل 
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ذه الشروط تكون حرة، يوطأ مثلها، وتسلم إىل بيت الزوج بطلب الزوج  الزوجة لزوجها 
وال يلزم ابتداء تسليم حمرمة ومريضة وصغرية  روج من دارها،إن مل تكن اشرتط عدم اخل

لو حصل خالف هي  وحائض ولو قال ال أطأ وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة
وإذا ( تقول أن الوطء يؤذيها وهو يقول ال يؤذيها فالبينة عليها هي وليست عليه هو،  

ل التسليم ملا طلب املرأة يف بيته أي قبأي طلب املهلة ليصلح أمره )  استمهل أحدمها
طلبت هي املهلة مثال فإذا طلبت املهلة هي أو طلب هو يعين يريد املرأة لكن قال بعد 

يعين جيب أن منهله  ) أمهل العادة وجو(  مهلة فإن طلب املهلة أحدمها ليصلح أمره
قال أريدها اآلن فال معناه انه لو جاء و طلبا لليسر والسهولة  املهلة املعتادة حبسب العادة

، مث  جيب عليهم أن يسلموها اآلن بل جيب عليه هو أن ينتظر يومني ثالثة حىت جنهز أمر
ث البيت وما بفتح اجليم وكسرها فال جتب املهلة له )  ال لعمل جهاز(  :قال وهو أ

يف  تستحب اإلجابة لذلككتاب لعبد القادر اجليالين  لكن يف الغنية :شابه ذلك قال
زواج ينبغي أن تكون األمور قائمة على املساحمة وليس على املشاحاة، مىت تسلم األمة ال

وجيب تسليم (  :للزوج؟ تسلم يف الليل فقط ويف النهار تكون مشغولة حبق سيدها، قال
ألنه زمان االستمتاع للزوج وللسيد استخدامها ) ليال فقط (  مع اإلطالق)  األمة

صنف قال على اإلطالق يقصد إن مل يكن هناك شرط لكن لو امل ارا ألنه زمن اخلدمة
تزوجها وشرط على سيدها شرط أو سيدها اشرتط على زوجها شرط فنمضي الشرط 

ا تسلم لزوجها يف الليل  لكن إن مل يكن هناك شرط يعين على اإلطالق فاألصل قاعدة أ
ارا أو بذ :ويف النهار تكون يف اخلدمة، قال له سيد وجب على وإن شرط تسليمها 

ارا أيضا  يعين هذا حق للسيد إن تنازل عنه فيصري جيب على الزوج أن الزوج تسليمها 
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ارا، اآلن يتكلم على ما الذي جيوز للزوج بعد استالم الزوجة؟ قال ( : يقبل الزوجة ليال و
أي الوطء يكون  أي الزوج لالستمتاع بزوجته يف قبل ولو من جهة العجيزة)  ويباشرها

إذاً له أن ستمتاعه )  أو يشغلها عن فرض( ا )  ما مل يضر(  يف القبل وليس يف الدبر
م تكون مريضة  ا حىت لو فيه أحوال يعين أ يباشرها إال إذا كانت املباشرة فيها إضرار 

تيها يف وقت الصالة والوقت  فتضرها املباشرة فليس له ذلك، او يشغلها عن فرض يعين 
: ويقول أريد االستمتاع فليس له ذلك، أما يف غري ذلك فله ذلك، قالضاق وسيخرج 

( أي للزوج )  وله(  :يعين راكبة على الدابة، وله أيضا ولو على تنور أو ظهر قتب
حلرة يعين مع أمن الطريق إذا كانت الطريق آمنة اليت سيسافر فيها  مع األمن)  السفر 

اأما إذا كانت خموفة فال ليس له ذلك، ل ألنه ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه كانوا  يس له أن خياطر 
لشروط وإال )  ما مل تشرتط ضده( يسافرون بنسائهم  ا فيويف هلا  أي أن ال يسافر 

ا فال جيوز له أن يسافر   فلها الفسخ كما تقدم يعين إال إذا اشرتطت عليه أال يسافر 
ا و   :قد اشرتطت فلها الفسخ كما تقدم، قالا وإال يعين وإن أصر على أن يسافر 

ا بال إ ا  ن اآلخرذواألمة املزوجة ليس لزوجها وال سيدها سفر  السبب أن إذا سافر 
ا السيد أضر حبق الزوج،  وال يلزم الزوج لو بوأها الزوج أضر حبق السيد وإذا سافر 

تيها فيه  السيد يقول أ السكن على الزوج وليس على الزوجة يعين سيدها مسكنا أن 
تيه، قال يت هلا فال يلزم الزوج ذلك بل هي اليت   :سأضع هلا سكن وأنت أيها الزوج 

ارا املسألة هنا ختتلف لو كان عنده عبد فزوج  ولسيد سفر بعبده املزوج واستخدامه 
لعبد؟ اجلواب ال  عبده على امرأة أمة مثال فهل يقال لسيد العبد ال جيوز لك أن تسافر 

ألمة أضر حبق الزوج  ألمة؟ ألن سيد األمة إذا سافر  فلماذا منعنا سيد األمة أن يسافر 
ذن الزوجة  فالزوج له حق أما الزوج إذا سافر فال مشكلة يف ذلك وال يقال ال يسافر إال 
تيها، ننتقل اآلن  أو حلق الزوجة، حقها سيأيت أنه ال يسافر أكثر من ستة أشهر يلزمه أن 
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 وحيرم وطؤها يف احليض(  :مسألة جديدة ما الذي حيرم على الزوج حنو زوجته؟ قالإىل 
حىت {اآلية وكذا بعده قبل الغسل } فاعتزلوا النساء يف احمليض { لقوله تعاىل  ١ )

 الدبر( يف )  و( } فأتوهن من حيث أمركم هللا -يعين فإذا اغتسلن- يطهرن فإذا تطهرن
 توا النساء يف أعجازهن رواه ابن ماجه يستحيي من احلق ال إن هللا ال لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ٢)

العزل هو أن جيامع مث قبل أن يقذف ينزع  ٣وحيرم عزل بال إذن حرة أو سيد أمة
)  إجبارها وله( : ويقذف يف اخلارج يقول البد من إذن احلرة وإذن سيد األمة، مث قال

اليت للزوج أن جيربها عليه ستأيت إىل مثانية  رقموا هذه األمور أي للزوج إجبار زوجته
أي له ذلك لو   إذا كانت مكلفة ٣وجنابة ٢ونفاس ١ ) على غسل حيض( : أشياء

كانت مكلفة ألنه فيه صالة فإذا مل تغتسل من احليض أو النفاس أو اجلنابة فمعناه 
ا غري صحيحة، قال وسخ وإزالة  ٥واجتناب حمرمات ٤ ) جناسة( غسل )  و( : صال

ومنعها من أكل ما له رائحة   ٧كظفر)  وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغريه(  ٦ودرن
 ألنه مينع كمال االستمتاع وسواء كانت مسلمة أو ذمية ٨كريهة كبصل وكراث وثوم

وال جترب على عجن أو خبز أو طبخ  يعين كل هذا للزوج سواء كانت مسلمة أو ذمية،
هذه خالف املذهب، املذهب  يف رواية)  غسل اجلنابةوال جترب الذمية على ( حنوه  أو

والصحيح من  :قال: له أن جيرب الذمية على غسل اجلنابة هو قال يف رواية، والرواية الثانية
وله منع ذمية من هذا هو املذهب،  املذهب له إجبارها عليه كما يف اإلنصاف وغريه

لنصارى فله أن مينع الذمية أن وهي دور العبادة اليت لليهود أو ا دخول بيعة وكنيسة
يعين لو شربت  يسكرها ال ما دونه وشرب ما :، الثاين١تدخل البيعة أو الكنيسة هذا 

ا  مسكر قليال حبيث ال تسكر منه فال مينعها لكن له أن مينعها من شرب ما يسكرها أل
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لزوج ألن الذمية شرب اخلمر عن لتايل قد تتصرف تصرفات تضر  دها يف ستفقد عقلها و
دينها حالل جائز فليس له منعها لكن له منعها مما يضره، ما الذي يضره؟ أن تشرب 

ا أو سبتها أي الذمية وال تكره حىت تسكر، فمادام  على إفساد صومها أو صال
نتها ومبا حيل هلا ومبا  تزوجها ذمية يهودية أو نصرانية فإذاً يلزمه أن يقبلها كما هي بد

يه ضرر عليه أو ما ال يلزمه مثل أن تذهب للكنيسة مثال هذا ليس واجبا جيوز هلا إال ما ف
ذن هلا أن تذهب للكنيسة لكن إذا صامت بطريقتها فال مينعها من صومها أو  عليه أن 
نتها وإال فال يتزوجها، إن كان ال حيتمل هذا فال يتزوجها يبحث  صلت بطريقتها على د

بت لكن ليس دائما هو عن مسلمة وهذا األوىل، جواز نكاح  الكتابية هذا صحيح و
  .األفضل فاألفضل منه أن يتزوج مسلمة مث ليست أي مسلمة فله أن يتزوج صاحلة

  فصل
ليال إال إذا طلبت أكثر )  أن يبيت عند احلرة ليلة من أربع( أي الزوج )  ويلزمه( 

وليس يف اجلماع  هذا الكالم يف املبيت ألن أكثر ما ميكن أن جيمع معها ثال مثلها
يبيت عندها وال يرتكها تبيت وحدها فيلزمه ليلة من كل أربع ليايل ألن أكثر عدد يستطيع 

واشتهر  وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن اخلطاب أن جيمع معها ثالث ضرائر
وعند األمة ليلة من  :يعين اشتهر بني الصحابة ومل ينكر، وإن كانت أمة قال ومل ينكر

ينفرد إذا ( له أن ) و ( أكثر ما جيمع معها ثالث حرائر وهي على النصف سبع ألن 
إذا مل يستغرق زوجاته مجيع الليايل فمن حتته حرة له )  الباقي يف( اإلنفراد ) أراد 

ن له أن ينفرد يف ليلتني وهكذا إذاً  اإلنفراد يف ثالث ليال من كل أربع ومن حتته حر
مسألة جديدة وهي الوطء هل يلزمه الوطء بعدما انتهينا سيشرع يف : هذا األول، الثاين

عليه )  ويلزمه الوطء إن قدر(  :من املبيت، مىت يلزمه املبيت وكم ليلة، اآلن الوطء، قال
بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة مسلمة أو  يعين كل أربعة أشهر)  كل ثلث سنة مرة( 
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للذين يولون من نسائهم {ويلق املذمية ألن هللا تعاىل قدر ذلك يف أربعة أشهر يف ح
فكذلك يف حق غريه ألن اليمني ال توجب ما حلف عليه فدل أن } تربص أربعة أشهر

ا ألن اليمني يف اإليالء ال توجب ما حلف عليه ألن يف اإليالء إذا  الوطء واجب بدو
 حلف أال يطأها أربعة أشهر أو أكثر من أربعة أشهر هل جيب عليه تنفيذ اليمني؟ ال

جتب، هل اليمني أوجبت ما حلف عليه وهو تركها أربعة أشهر أو أكثر؟ اجلواب ال فدل 
ا، انتقل اآلن إىل مسألة السفر، قال )  وإن سافر فوق نصفها(  :أن الوطء واجب بدو

وطلبت قدومه ( أي نصف سنة يف غري حج أو غزو واجبني أو طلب رزق حيتاجه 
أي الوطء يف كل ثلث سنة مرة أو القدوم )  مهافإن أىب أحد( القدوم )  وقدر لزمه

وكذا إن ترك املبيت   بطلبها)  فرق بينهما احلاكم( إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته 
وال جيوز الفسخ  يعين إن ترك املبيت كذلك بطلبها إما أن يبيت وإما أن يرتكها يلو كامل

الة يعين إذا سافر فوق الفسخ يف هذه احل يف ذلك كله إال حبكم حاكم ألنه خمتلف فيه
نصف سنة أو ترك الوطء أربعة أشهر وطلبت وأىب فلها الفسخ لكن الذي يفسخ هو 

حلديث ابن عباس مرفوعا )  وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد(  :قال. القاضي
يت أهله قال بسم هللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما  لو أن أحدكم حني 

الوطء متجردين )  ويكره(  نهما ولد مل يضره الشيطان أبدا متفق عليهرزقتنا فولد بي
ما املقصود مبتجردين؟ يعين ال  لنهيه ملسو هيلع هللا ىلص عنه يف حديث عتبة بن عبد هللا عند ابن ماجه

م البد أن يطأ وهو البس ثيابه، بدون ثياب لكن يكون عليهم غطاء هذا  يقصد إ
تكثروا الكالم عند جمامعة  حالته لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ال)  الكالم كثرة( وتكره  :املقصود، والثاين

( يكره ) و (  :وهذا طبعا غري صحيح، الثالث النساء فإن منه يكون اخلرس والفأفأة
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 لقوله ملسو هيلع هللا ىلص مث إذا قضى حاجته فال يعجلها حىت تقضي حاجتها)  النزع قبل فراغها
ع اجلماع حىت تفرغ املرأة ألنه هو ينزل وهي تنزل أيضا لكن يف الغالب يعين ال ينزع ويقط

املرأة تكون متأخرة عن الرجل فلذلك ال يستعجل الرجل يف النزع حىت تقضي حاجتها 
الوطء ( يكره )  و ( :وإال فإنه يكون هو مت استمتاعه لكن هي مل يتم استمتاعها، الرابع

واملقصود هنا يعين مع سرت  أحد أو يسمعه أحد أي حبيث يراه أو مسمعه)  مبرأى أحد
العورة إذا كانت العورة مستورة أما إذا كانت العورة مكشوفة فال جيوز أصال أن يكون 

غري  :مكشوف العورة مبرأى أحد إال إذا كان الذي يرى أو يسمع طفل ال يعقل، قال
ينهما لنهيه صلى أي مبا جرى ب)  التحدث به( يكره )  و(  يعقل ولو رضيعاً  طفل ال

وله اجلمع بني وطء نسائه أو مع إمائه  ،هللا عليه وسلم عنه رواه أبو داود وغريه
هذه مسألة غسل واحد وليس يف مكان واحد فهو سيطأ األوىل يف بيتها مث  بغسل واحد

يذهب إىل الثانية فيطأها مث الثالثة فال يغتسل بني الوطء األول والثاين والثالث ميكن ذلك 
 لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من نسائه غسال واحدا يف ليلة واحدة لقول أنس سكبتز له ذلك جيو 
أي حجرة واحدة إال إذا رضيا أن  ) وحيرم مجع زوجتيه يف مسكن واحد بغري رضامها( 

س  ألن عليهما ضررا يف ذلك ملا بينهما من الغرية يسكنا يف حجرة واحدة فال 
ولو )  من اخلروج من منزله( أي منع زوجته )  وله منعها( مة واجتماعهما يثري اخلصو 

ما أو حضور جنازة أحدمها وحيرم عليها اخلروج بال إذنه لغري  رة أبويها أو عياد لز
هل تفهمون من هذا أن الزوج له ذلك له اخليار يف املنع والرضا اختيار : سؤال ضرورة

كم اآلن  مشايخ افهموا هذه تشهي أم اختيار مصلحة يعين هي ليست مسألة حت
يت واحد يسمع مثل هذا  يت من مثل هذه املفاهيم اخلاطئة  املسائل ألن خراب البيوت 
لتايل خترب البيوت، املقصود اآلن إذا جعل هللا  لتايل يطبقه خطأ و احلكم يفهمه خطأ و

على األوالد  سبحانه وتعاىل ألحد والية على غريه مثل الزوج على الزوجة ومثل األب
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ومثل اإلمام على الرعية طبعا ستكون أوامرهم مطاعة لكن هو أيضا فوقه رقيب فال يظن 
أن األب ما فوقه أحد والزوج ليس له أحد له أن يتحكم ويتشهى كما يريد فهو عليه 

ى للمصلحة فإذا منعها  ملصلحة وإذا  مر  رقيب أيضا وهو هللا عز وجل فينبغي إذا أمر 
ا أو كذا فا من اخلر  ا أو إليذاء  وج فلمصلحة، أما إذا كان لغري مصلحة أو إلضرار 

سبحانه وتعاىل سيحاسبه، فيأيت الرجل يقول ال تذهبني ألبيك ألين ال يعجبين أبوك وال 
يدخل مزاجي وال تزوري أمك فإذا كانت ملصلحة وهي إن زارت أمها خببتها أمها عليه 

لكلية مثال أمها خترب البيوت فم نعها لذلك فهنا فيه مصلحة وإن كان األوىل عدم املنع 
رة إذاً له ذلك ملصلحة لكن إن ملتكن هناك مصلحة وتشهى ويريد . لكن تقليل الز

سلوب سيء فال شك إن كان ظاملا سيأمث أو إذا كان  يستمتع برجولته فإذا استخدمها 
ة هلا احلق يف األخري إذا رأت أن تصرفاته هذه ينبين عليها خراب بيت يعين حىت املرأ

لتشهي فقط ال ملصلحة فقد تطلب منه اخللع وهلا ذلك فإذاً  زوجها هذا متشهي وأوامره 
أحيا ممكن خنتلف هل هي مصلحة أم ال .... القصد من هذا أن الزوج ينبغي عليه أن

ا مصلحة وحنن ال نستطيع أن نثبت بطالن قوله لكن هللا سب حانه فقد يدعي هو أ
وتعاىل يعلم احلقائق فاألخري ميضي كالم الزوج يف الدنيا سيمضي كالم الزوج ويف اآلخرة 

هللا أعلم به عدل أو ظلم وهذا الكالم نقوله يف األب يف حق أوالده والزوج يف حق زوجته 
واإلمام يف حق رعيته وكل من توىل واملدير العام يف حق مرؤوسه وهكذا كل من توىل والية 

ريه وأصبحت له صالحيات ال جيوز له أن يستخدمها يف التشهي وإمنا يستخدمها على غ
رة )  من اخلروج من منزله( أي منع زوجته )  وله منعها( : للمصلحة، قال ولو لز

ما أو حضور جنازة أحدمها وحيرم عليها اخلروج  يعين إذا كان ملصلحة أبويها أو عياد
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ضرورة خترج فإذا حصلت ضرورة جيوز هلا من غري أما إن وجدت  بال إذنه لغري ضرورة
)  أن مترض حمرمها( أي إذن الزوج هلا يف اخلروج )  ويستحب إذنه( إذن خترج، 

يف ذلك من صلة الرحم وعدم إذنه  ملا)  وتشهد جنازته( أو لتعوده  كأخيها وعمها
اعيت، يعين يستحب له فالزوج يقول ال، جيب عليك ط يكون حامال هلا على خمالفته

رة والديها أو كذا، قال رة أهلها أو ز ذن هلا بز وليس له  :وأنت يستحب لك أن 
ا  ر يعين  ) وله منعها من إجارة نفسها( منعها من كالم أبويها وال منعهما من ز

ذنه وإن أجرت نفسها قبل  تتوظف ا نفسها إال  ا حقه فال تصح إجار ألنه يفوت 
إذا كانت هي أصال موظفة مث تزوجها على هذا فإن أجرت  يعين النكاح صحت ولزمت

نفسها قبل النكاح صحت ولزمت يعين عقد اإلجارة ميضي يعين مثال أجرت نفسها شهر 
من إرضاع ولدها من ( له منعها )  و(  :أو سنة فتتم السنة مث بعد ذلك له اخليار، قال

رضع الولد من غريها يعين من له أن مينعها أن ت أي ضرورة الولد)  غريه إال لضرورته
ن مل يقبل قال إال لضرورة الولد  ةالزوج األول فله أن مينعها من الرضاع وحيضر له مرضع

معناه إما أن ترضعه وإما أن ميوت وليس للزوج أن يكون سبب يف موت هذا  ثدي غريها
قا ولو ملا فيه من إهالك نفس معصومة وللزوج الوطء مطل فليس له منعها إذاً الطفل 

يعين لو أن هذه الزوجة هو له الوطء ولو أن هذا الوطء يضر  أضر مبستأجر أو مرتضع
لرضيع  ملستأجر يعين حنن قلنا هي موظفة أو مرتضع وهو الرضيع لو كان الوطء سيضر 

لرضيع فليس له  للنب يعين إذا كان سيضر  هذا هو املقصود وقيل له الوطء ما مل يضر 
ن هذا سيؤثر على عملها أم ذلك يعين إن ال وطء حق من حقوقه فهو يطأ وال عالقة له 

  .              ال هذا هو املقصود
  فصل يف القسم
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ال يف الوطء )  أن يساوي بني زوجاته يف القسم( أي على الزوج )  عليه( جيب )  و( 
ملعروف { لقوله تعاىل  إال أن  ومتييز إحدامها ميل ويكون ليلة وليلة} وعاشروهن 

كثر  إذاً جيب عليه أن يساوي بني الزوجات يف القسم ألن متييز إحدامها على يرضني 
األخرى ميل وظلم، كيف يكون القسم؟ ليلة وليلة وإذا اتفقوا على أن تكون ليلة وليلتني 

يعين ليلتني للحرة وليلة لألمة ولو كان  ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثالث: جاز مث قال
الليل ملن معاشه ( أي القسم )  وعماده(  :ن معناه ليلة من مخس، قالمعها حر

لعكس  لنهار ويكون ) النهار والعكس  فمن معيشته بليل كحارس يقسم بني نسائه 
عماد القسم هو الليل إال إذا كان معاش الرجل يف  النهار يف حقه كالليل يف حق غريه

لنهار، قال يت بعضا وله أن  :الليل فيصري القسم  تيهن وأن يدعوهن إىل حمله وأن 
املهم أن يسكن كل واحدة يف سكن يناسبها لكن  ويدعو بعضا إذا كان مسكن مثلها

تيه كل هذا جائز،  ) حلائض ونفساء ومريضة ومعيبة ( وجو )  ويقسم( تيها أو 
م مثال  وجمنونة مأمونة( بنحو جذام  اعتدت عليه يعين ال خيشى على نفسه منها إذا 

وطبعا ال جيامعها حىت  كمن آىل وظاهر منها)  وغريهاخبنق أو بضرب أو غري ذلك 
وحمرمة وهي اليت فرجها مسدود يعين ال يعرف جيامع أصال  ورتقاء يكفر لكن يقسم

لغة ومميزة ملبيت عندها وليس  يعين ليست  ألن القصد السكن واألنس وهو حاصل 
ليس له البداءة يف القسم   حداهن بال قرعة إال برضاهنله بداءة يف قسم وال سفر 

لقرعة لكي يرى من هي األوىل وإذا أراد أن يسافر  لقرعة ملا يبدأ يقسم يبدأ  إال 
لقرعة أو برضاها إذاً إما رضا يتصاحلون فالنة تبدأ أو فالنة  حداهن فال خيتار إال 

وإن (  :قال: ب سقوط القسم والنفقة وهيتسافر أو قرعة، اآلن املسائل القادمة هي أسبا
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ذنه يف( زوجة )  سافرت املبيت ( أبت ) حاجتها أو أبت السفر معه أو  بال إذنه أو 
ا عاصية كالناشز)  عنده يف فراشه فال قسم هلا وال نفقة   أل

  
بال ( زوجة )  وإن سافرت(  :املسائل اليت تسقط عن الزوج وجوب القسم وهي قال

ذ املبيت عنده يف فراشه فال ( أبت )  حاجتها أو أبت السفر معه أو نه يفإذنه أو 
ا عاصية كالناشز)  قسم هلا وال نفقة وأما من : كذلك يسقط عنها ذلك، قال أل

ذنه فلتع اآلن هو يعلل ملاذا قلتم إذا  ذر االستمتاع من جهتهاسافرت حلاجتها ولو 
ذنه يف حاجتها تسقط النفقة، قال لتعذر االستمتاع من جهتها فلم يعد : سافرت 

ا بسببها هي أما لو سافرت يف حاجته هو ال تسقط دخل يوحيرم أن  يستطيع يستمتع 
ارها إال حلاجة أي يف الليلة إىل غري ذات ليلة فيها الذي يبيح دخوله  إال لضرورة ويف 

حلاجة أقل من الضرورة إليها يف الليل الضرورة،والذي يبيح دخوله إليها يف النهار احلاجة وا
معناه إن دخل يف غري وقتها أو دخل عليها يف  فإن لبث أو جامع لزمه القضاء: مث قال

ومن ( : غري يومها أو غري موعدها فإن أطال املكث معناه يقضي أو جامع يقضي، قال
ذنه ا  ذن الزوج جاز أي إذن الزوج جاز )  وهبت قسمتها لضر أي مبوافقته يعين 

ألن احلق يف ذلك للزوج )  أخرى جاز( زوجة )  ـله فجعله ل( وهبته ) أو  (ذلك، 
، وجيوز إن رجعت يف اهلبة لكن للمستقبل وليس هلا أن تطالب بقسم والواهبة وقد رضيا

م املستقبل اما ما  ملا مضى فإذا وهبت ليلتها ملدة شهر مث بعد شهر رجعت فرتجع لأل
ا، ق )  مستقبال قسم هلا( الواهبة )  فإن رجعت(  :المضى فال تطالب بشهر مثل ضر

ا هبة مل تقبض خبالف املاضي فقد استقر حكمه ولزوجة بذل  لصحة رجوعها فيه أل
يعين جيوز للزوجة أن تقول له أ تنازلت عن قسمي ليليت قسم ونفقة لزوج ليمسكها 

يعين لو  عهاويعود حقها برجو وتنازلت عن نفقيت لكن ال تطلقين ليمسكها ليبقيها 
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لقسم والنفقة ملا سيأيت، قال  :أسقطت القسم أو أسقطت النفقة فلها أن ترجع وتطالب 
لكن ال جيب أما الذي جيب القسم أي املبيت  وتسن تسوية زوج يف وطء بني نسائه

اإلماء ليس هلن قسم أصال فإن قسم بني  هويف قسم بني إمائهذا الواجب أما الوطء فال، 
)  إلمائه وأمهات أوالده( واجب على سيد )  وال قسم(  :تحب، قالاإلماء هذا مس

األمة ليس هلا قسم  }فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم { لقوله تعاىل 
وأم الولد ليس هلا قسم وهي أمة أجنبت لسيدها ولدا، كيف حكم هؤالء اإلماء وأمهات 

يعضلهن إن  وعليه أن ال)  مىت شاء( نهن م)  من شاء( بل يطأ السيد  :األوالد؟ قال
ن وإن تزوج (  :فال جيعلها عنده ال يزوجها وال يطأها وال يبيعها، قال مل يرد استمتاعا 

يعين مث يبدأ  على نسائه)  مث دار( ولو أمة )  أقام عندها سبعا( ومعه غريها )  بكرا
 يعين مث يبدأ القسم مث دار)  ثال( أقام عندها )  ثيبا( إن تزوج ) و ( القسم بعد سبع، 

حلديث أيب قالبة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا 
وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثال مث قسم قال أبو قالبة لو شئت لقلت إن 

سبعا ( عندها  الثيب أن يقيم)  وإن أحبت(  أنسا رفعه إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص رواه الشيخان
ا حلديث أم سلمة أن النيب )  للبواقي( أي مثل السبع )  فعل وقضى مثلهن من ضرا

م وقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت  ملسو هيلع هللا ىلص ملا تزوجها أقام عندها ثالثة أ
إذاً إذا رغبت  سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه أمحد ومسلم وغريمها

دة على الثالث يزيدها أربعة مث يقضي هذه األربعة الباقيات معناه هذا إما أن هي يف ا لز
  .يعطي كل واحدة سبع سبع مث يقسم أو يكمل هلن األربع فقط مث يقسم

  فصل يف النشوز
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ه فيما جيب( وهو  ا مل تعجن وختبز فهي عاصية، ال  ) عليها معصيتها إ يت ويقول أ
شز أل مأخوذ من  :ا ال جيب عليها أصال اخلبز وال العجن، قالليست بعاصية وال 

ا ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من املعاشرة  النشز وهو ما ارتفع من األرض فكأ
جتيبه إىل االستمتاع أو جتيبه  ن ال ومن أمثلة ذلك فإذا ظهر منها أماراته( ملعروف

 :قال: فعل؟ اآلن خطوات العالجفما احلكم، ماذا ن متكرهة أو( متثاقلة )  متربمة
أي خوفها من هللا تعاىل وذكرها ما أوجب هللا عليها من احلق والطاعة وما )  وعظها

ملخالفة  هجرها يف ( على النشوز بعد وعظها )  فإن أصرت( يلحقها من اإلمث 
 يعين مثال ينام معها لكن يعطيها ظهره، ) ما شاء(  اأي ترك مضاجعته)  املضجع
م(  وهجرها حيل ملسلم أن  فقط حلديث أيب هريرة مرفوعا ال)  يف الكالم ثالثة أ

م  ا( بعد اهلجر املذكور )  فإن أصرت( يهجر أخاه فوق ثالثة أ غري ( ضر )  ضر
وإذا كان هو من النوع الذي يبدأ يضرب ومل يقدر يضبط يده فال جيوز أي شديد )  مربح

ا من   له أن يضرب فبعض الناس يضرب نسائه ا آدمية وكأ كضرب احلمري وما كأ
البهائم، وال جيب عليه أن يضرب فلو مل يضرب لكان أحسن وأفضل، فهذا أمر مباح له 

جيلد أحدكم  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ال أن يضرب الضرب غري املربح فإن جتاوز ظلم وإن ترك أحسن
على عشرة أسواط لقوله صلى يزيد  امرأته جلد العبد مث يضاجعها يف آخر اليوم وال

جيلد أحدكم فوق عشرة أسواط إال يف حد من حدود هللا متفق عليه  هللا عليه وسلم ال
ديبها على ترك الفرائض انتقل إىل مسألة  وجيتنب الوجه واملواضع املخوفة وله 

جديدة إذا كان الزوج يشكو من الزوجة والزوجة تشكو من الزوج وكل يدعي ظلم اآلخر 
وإن ادعى كل ظلم صاحبة أسكنهما حاكم قرب  :احلكم؟ فماذا نفعل معهم؟ قالفما 

ثقة يشرف عليهما ويلزمهما احلق فإن تعذر وتشاقا بعث احلاكم عدلني يعرفان اجلمع 
يعين يعرفان مىت تكون املصلحة يف اجلمع بينهما إبقاء النكاح أو مىت تكون والتفريق 
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تيا حبكمني من أهلهما من أهلهما  واألوىلاملصلحة يف التفريق بينهما  ن  واألوىل 
ما يف فعل األصلح من مجع وتفريق بعوض أو دونه إذاً الزوجان يوكالن هذين  يوكال

العدلني يف فعل األصلح فإن رأوا مجع بينهما مجعوا يعين أبقوا النكاح كما هو، أو فرقوا 
صاحلة لالستمرار، هذان العدالن  بينهما وطلبوا منه أن يطلقها فليست احلياة تكون دائما

ن بعوض أو بدون عوض متربعني   .قد يكو
  ب اخللع

لفاظ خمصوصة مسي بذلك ألن املرأة ختلع نفسها من الزوج   وهو فراق الزوجة بعوض 
اآلن املصنف قال فراق  }هن لباس لكم وأنتم لباس هلن { كما ختلع اللباس قال تعاىل 

فراق الزوجة لكن بغري عوض فاآلن الفرق بني اخللع  الزوجة لكن بعوض أما الطالق
والطالق ثالثة فروق الفرق األول يف العوض فالطالق يكون بغري عوض واخللع يكون 

ختصار صورة اخللع أن الزوجة تطلب من الزوج فسخ نكاحها مقابل عوض  بعوض و
ري عوض واخللع تدفع له عوض ويفسخ النكاح أي ال يطلق هذا هو اخللع فإذاً الطالق بغ

بعوض، الفرق الثاين هو أن الطالق حمسوب يف العدد له ثالث طلقات تنقص فالطالق 
لعدد يعين لو تزوج الرجل امرأة ومل يطلقها فله ثالث  ينقص العدد أما اخللع فال عالقة له 
طلقات، خالعها مث تزوجها فباقي أيضا ثالث طلقات ال ينقص العدد، الفرق الثالث انه 

لطالق بعد الطلقة األوىل أو الثانية يقع الطالق رجعي لكن يف اخللع يقع الطالق يف ا
ئنا، ما الفرق بني البائن والرجعي؟ الرجعي يعين يستطيع أن يردها إذا طلقها أو طلقتني 

يستطيع ردها يف العدة ميلك ردها يف العدة لكن إذا خالعها فتعتد لرباءة الرحم لكنها 
ئن منه يعين إذاً .  لو أراد زواجها البد أن حيتاج إىل عقد جديد ومهر جديدتكون 
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ختصار هي ئنا وال حيسب من العدد، والطالق بغري عوض : الفروق  اخللع بعوض ويقع 
ويكون رجعيا إال الثالث طبعا وحيسب يف العدد، يبقى صورة واحدة يعين ندمج فيها 

ين أعطته عوض وقالت خالعين شيء من اخللع وشيء من الطالق لو طلقها بعوض يع
فقال فسخن عقد نكاحك هذا خلع لكن لو قال طلقتك أو أنت طالق صار طالق 

ئن ألنه فيه عوض يعين لو طلقها بدون عوض فهي رجعية لكن إن طلقها بعوض فهي 
ئن إذاً عند صورة تشبه اخللع وتشبه الطالق، من هو الذي يدفع يف اخللع، الزوج أم 

زوجة هي اليت تدفع للزوج لكي خيالعها إذاً البد أن هذه املرأة اليت ستدفع الزوجة؟ ال
وهو احلر الرشيد  ) من صح تربعه (: العوض البد أن تكون هي ممن يصح تربعها، قال

إذا كانت هي اليت تدفع، وإذا كان غريها الذي سيدفع  من زوجة(  غري احملجور عليه
من زوجة وأجنيب صح بذله ( : تربعه، قاليشرتط فيه هو أيضا أن يكون ممن يصح 

بذل  ومن ال فال ألنه يعين ممكن الذي يدفع هو أخوها أو أبوها أو جارها، ) لعوضه
ألن هذا مال يدفع يف غري عوض  تربعفصار كال مال يف مقابلة ما ليس مبال وال منفعة

)  ا كرهتفإذ( : والعوض هو أنه خيالعها يفسخ نكاحها، اآلن مىت يشرع اخللع؟ قال
يعين لو حصل خلع بني املرأة والرجل والذي دفع املال  ) خلق زوجها أو خلقه( الزوجة 

ال يصح تربعه وقال فسخت نكاحك نقول هذا اخللع غري صحيح ألنه ما فيه عوض 
والذي دفع العوض ال يصح، لو حصلت نفس الصورة وقال طلقتك سيقع طالقا رجعي 

أبيح )  خلق زوجها أو خلقه( الزوجة )  ذا كرهتفإ(  :ألن العوض غري صاحل، قال
( كرهت )  أو( اخللع واخللق بفتح اخلاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة 

فإن خفتم أال يقيما { لقوله تعاىل ) نقص دينه أو خافت إمثا برتك حقه أبيح اخللع 
يف هذه احلالة ما  هذه الفدية هي اخللع،} فال جناح عليهما فيما افتدت به  حدود هللا

وتسن إجابتها : هو موقف الزوج؟ يستحب له أن جييبها وأن خيالعها يف هذه احلالة، قال
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إذا كان هو الذي حيبها فيسن هلا هي  إال مع حمبته هلا فيسن صربها وعدم افتدائها إذاً 
أن تصرب وأال ختالع، يسن لكن ال جيب عليها، وإال إذا كان ما فيه سبب للخلع فيصري 

)  وإال( : اخللع جائز أم مكروه؟ نقول مكروه لكن صحيح، يعين يصح مع الكراهة، قال
ن مرفوعا أميا )  كره ووقع( يكن حاجة إىل اخللع بل بينهما االستقامة  حلديث ثو

س فحرام عليها رائحة اجلنة رواه اخلمسة غري  امرأة سألت زوجها الطالق من غري 
) فإن عضلها ظلما لالفتداء  ( :ح فيها اخللع، قالاآلن سيذكر صور ال يصالنسائي 

تيها ال يبيت عندها آذاها ضرها ملاذا يريد منها أن  أي لتفتدي منه يعين مثال علقها ال 
ملهر مثال أو ببعض املهر فيؤذيها لكي ختالع هذا هو  ختالع وتدفع له مال فقد يطالب 

( أي لتفتدي منه )  ما لالفتداءفإن عضلها ظل(  :فإن عضلها ظلما فما احلكم؟ قال
ها أو نشوزها أو تركها فرضا( ذلك )  ومل يكن أي افتدت منه حرم ومل )  ففعلت لز

طل والعوض مردود ألنه عضلها ظلما لكن لو عضلها حبق وهي الظاملة  يصح اخللع 
تني وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض { لقوله تعاىل جاز ذلك  ما آتيتموهن إال أن 

ها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح ألنه ضرها حبق}  مبينة ةبفاحش  فإن كان لز
أو خالعت ( : إذاً هذه الصورة األوىل اليت ال تصح وهي العضل ظلما، الصورة الثانية

نونة والسفيه ذن )  الصغرية وا األمة بغري إذن سيدها مل ( خالعت )  أو (ويل ولو 
خللوه عن بذل عوض ممن  :ؤالء ال يصح تربعهم، قالملاذا؟ ألن كل ه اخللع)  يصح

نونة أو األمة خالعت  يصح تربعه هب أنه حصل هذا الشيء الصغرية خالعت أو ا
بدون إذن السيد ودفعت عوض فماذا يقع خلع أم طالق أم ننظر ما هو لفظ الزوج؟ 

لغو وإن  ننظر يف لفظ الزوج فإن كان لفظ الزوج خالعتك أو فسخت نكاحك فإذاً هو 
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مل ) إن  أو وقع الطالق رجعياً (  :كان لفظ الزوج هو طلقتك فهي مطلقة رجعية، قال
يعين إن مل تكن هي الطلقة الثالثة فإن كانت هي األوىل أو الثانية فهي  يكن متام عدة

إذاً يقول ووقع الطالق  ) بلفظ الطالق أو نيته( اخللع املذكور )  كان( أو رجعية 
ألنه مل يستحق به عوضا فإن جترد فظ الطالق أو نيته أو نية الطالق رجعيا إن كان بل

ويقبض عوض اخللع زوج رشيد ولو مكاتبا أو : ، قالعن لفظ الطالق ونيته فلغو
معناه إذا كان الزوج رشيد هو الذي يقبض وإذا  حمجورا عليه لفلس وويل الصغري وحنوه 

  .هويصح اخللع ممن يصح طالق كان صغري فوليه،
  فصل

( به الطالق )  وقصده( أي كناية الطالق )  واخللع بلفظ صريح الطالق أو كنايته( 
ئن ا قال خلعت أو فسخت أو )  طالق  ا بذلت العوض لتملك نفسها وأجا أل

ه قلنا إذا  ) ومل ينوه طالقا كان فسخا ال ينقص به عدد الطالق( فاديت  وهذا كرر
ه اخل لع أو الفسخ أو الفداء كل هذا من عبارات اخللع خالعها بلفظ اخللع أو ما شا

فسيكون فسخ ال ينقص به عدد الطالق، وإن كان صرح بلفظ الطالق أخذ العوض 
ئن  لطالق أو نوى الطالق جاء بكناية الطالق مع نية الطالق فهو طالق  وصرح 

حتج وا يعين هذا احلكم روي عن ابن عباسروي عن ابن عباس : حمسوب يف العدد، قال
ن { بقوله تعاىل  بلفظ اخللع أو الفسخ أو ( اخللع )  وإن وقع( لسؤاهلا } الطالق مر

فإن طلقها فال { مث قال } فال جناح عليهما فيما افتدت به {  لن مث قا) الفداء 
فذكر تطليقتني واخللع وتطليقة بعدمها فلو  } حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه 

ا إال بنية  كان اخللع طالقا لكان ريتك وأبرأتك وأبنتك ال يقع  ت اخللع  رابعا وكنا
أي على شرط فال  أو قرينة كسؤال وبذل عوض ويصح بكل لغة من أهلها ال معلقا
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وال يقع مبعتدة من خلع (  :يصح إن حصل كذا أو جاء يوم كذا فقد خالعتك مث قال
: قال: احلكم األول: م هيهذا حكم آخر، األحكا ) به( الزوج ) طالق ولو واجهها 

ال : أنه ال يصح معلقا على شرط، احلكم الثالث: يصح بكل لغة من أهلها، احلكم الثاين
ئنا وجاء يف الغد  يقع مبعتدة من خلع طالق يعين لو خالع زوجته اليوم فهي أصبحت 

نت منه، قال ا أجنبية و ن وال يقع مبعتدة م(  :وقال أنت طالق فال يقع الطالق أل
روي عن ابن عباس وابن الزبري وألنه ال ميلك  ) به( الزوج ) خلع طالق ولو واجهها 

أي )  وال يصح شرط الرجعة فيه(  :املسألة الرابعةبضعها فلم يلحقها طالقه كاألجنبية 
 وال شرط :يقول أخالعك وتعطيين املبلغ لكن يل حق الرجعة فال يصح، قاليف اخللع 

يعين لو شرط الرجعة أو شرط اخليار نقول هذا  خللع فيهماويصح ا هذا اخلامس خيار
طل  طل يعين حصل اخللع بشرط اخليار، أو حصل بشرط الرجعة فالشرط  الشرط 

ميلك  مل يصح ألنه ال)  وإن خالعها بغري عوض( : واخللع صحيح هذا هو معناه، قال
ك بدون عوض لو قال هلا فسخت عقد نكاحك خالعت فسخ النكاح لغري مقتض يبيحه

ثري له، مث قال يعلمانه كخمر )  مبحرم( خالعها )  أو( : ال يصح وهذا الكالم لغو ال 
يعين قال خالعتك لكن تعطيين مخر أخذ اخلمر مث اخللع )  مل يصح( وخنزير ومغصوب 

نت منه أم مازالت زوجة؟ مازالت زوجة، لو كان أخذ : قال خالعتك فما احلكم هنا 
نت منه؟ لو كانت طلقة واحدة فهذه رجعية، قالاخلمر وقال طلق  :تك أنت طالق فهل 

رجعيا ( املسئول على ذلك )  ويقع الطالق( : مث قال ويكون لغوا خللوه عن العوض
هذا الكالم الذي قلناه منذ قليل، إذا   خللوه عن العوض)  إن كان بلفظ الطالق أو نيته

خللع فهو  طل فإذا كان تلفظ  لطالق فهو طالق، كان العوض  لغو وإن كان تلفظ 



                                                                                     
 

   هذه املادة مل تراجع من قبل الشيخ                               والطالق كتاب النكاح
     

 
  ٨٢  

 

س ليس  وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا: قال يعين هو عبد لكنه حق 
خذ القيمة، قال صح اخللع وله قيمتهللزوجة  على  أي اخللعويصح : يعين للزوج أن 

ال  أي املدة، يعين قالت له خالعين فقال هلا كم تعطيين، قالت رضاع ولده ولو أطلقا
أعطيك ماال وإمنا أرضع ولدك يعين مقابل اخللع فإرضاع الولد له قيمة إذاً يصح هذا هو، 

افرض انه  وينصرف إىل حولني أو تتمتهما: فلو قالت أرضع ولدك معناه سنتني، قال
أي  فإن مات :اتفقوا على هذا وأرضعت الولد سنتني مات الولد بعد سنة فما احلل؟ قال

يعين بقيمة بقية املدة، اآلن هي  ببقية املدة يوما فيوما وج على الزوجةيعين الز رجع  الولد
ل، أرضعت  أعطته مقابل اخللع إرضاع الولد ملدة سنتني فأجرته يف العادة مثال ألفي ر

الولد سنة مث مات الولد فيصري هو يطالبها بقيمة الباقي يعين كل يوم تعطيه قيمة إرضاع 
صح ( من عني مالية ومنفعة مباحة )  وما صح مهرا( : الق. اليوم ألنه استحقها هكذا

خلعها )  يكره( و } فال جناح عليهما فيما افتدت به { لعموم قوله تعاىل )  اخللع به
خذ منها  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث مجيلة وال تزددأي املهر  )كثر مما أعطاها (  يكره أن 

فال جناح عليهما فيما { لقوله تعاىل  صح اخللع إذاً وي :أكثر من املهر لكن يصح، قال
ا  :يعين هذه مطلقة مل حتدد بقدر معني، قال }افتدت به  وإن خالعت حامل بنفقة عد

ا يف التحقيق يف حكم املالكة هلا مدة احلمل اآلن  صح ولو قلنا النفقة للحمل أل
الولد وهنا خالعها مقابل أن  يتكلم عن احلامل فهناك قلنا املرضع خالعها مقابل أن ترضع

هول؟ قال  هول( اخللع )  ويصح(  :تسقط عنه نفقة الولد، هل يصح اخللع 
وألنه إسقاط حلقه من البضع وليس بتمليك شيء واإلسقاط يدخله )  كالوصية
هول ألن اخللع إسقاط حلقه من البضع، قال املساحمة  فإن(  :مثل الوصية تصح 

أو  أو بيتها من دراهم ٣ايده أو ما يف ٢امتهأ( محل ) أو  ١اشجر محلخالعته على 
يعين من احلمل أو اخللع وله ما حيصل )  صح(  ٥مطلق وحنوه)  أو على عبد ٤متاع
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وله مع عدم (  !وإذا ظهر أنه ما فيه محل؟ يف بيتها أو يدهامن الشجرة أو من األمة وما 
ا فيما إذا خالعها على حنو محل ) احلمل أي مثار الشجرة ومل تثمر الشجرة فماذا  شجر

وجد أن  فيما إذا خالعها على ما يف بيتها من املتاع)  متاع( مع عدم )  و (! له؟
( يف بيتها من عبد  لو خالعها على ما)  العبد( مع عدم )  و(  البيت ليس فيه شيء

ما يطلق عليه محل  يعينيطلق عليه االسم من هذه األشياء  أي أقل ما)  أقل مسماه
وكذا  :مث قال لصدق االسم بهشجرة أو محل أمة أو متاع فأقل ما يسمى متاع له ذلك 

يعين أي عبد ولو حىت أقل  يتناوله االسم لو خالعها على عبد مبهم أو حنوه له أقل ما
 بيدها من الدراهم فيما إذا خالعها على ما)  مع عدم الدراهم( له )  و(  :عبد، قال

دراهم )  ثالثة(  :لو قالت ما يف جييب من الدراهم فلم جند يف جيبها دراهم، قاليعين 
ا أقل اجلمع   .أل

  فصل
( أعطيتين ألفا )  أو إذا( أعطيتين ألفا )  مىت( الزوج لزوجته أو غريها )  وإذا قال( 

)  وإن تراخى( األلف )  بعطيته( ئنا )  أو إن أعطيتين ألفا فأنت طالق طلقت
إلعطاء اء لوجود املعلق عليهاإلعط مىت أعطيتين : هذه الصورة األوىل وميلك األلف 

ألفا فأنت طالق فعلق الطالق على األلف فإذا أعطته األلف أصبح طالقا بعوض وهلذا 
ئنا فهذا صار طالق بعوض، املسألة الثانية:قال تين هذا وإن قال إن أعطي: طلقت 

ئنا طلقت هإالعبد فأنت طالق فأعطته  ألنه  معيبا العبد وال شيء له إن خرج أي 
ن مستحقا لدم فقتل  :علق على إعطاء العبد فحصل اإلعطاء فوقع الطالق، قال وإن 

هذه صورة أخرى إنه إذا أعطته العبد فظهر أنه معيب فال شيء له وإن ظهر أنه مستحق 
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ي للزوج أرش عيبه معناه أ فأرش عيبه :الدم يعين قاتل فاقتصوا من العبد وقتل العبد قال
أننا نقدر العبد ليس مستحق الدم ونقدر العبد مستحق الدم والقيمة اليت بينهما هي له، 
ويف وجه يرجع بقيمته يعين إذا ظهر أن هذا العبد يستحق أن يقتل إذاً له القيمة فيأخذ 

الق وإن قال أنت ط ومغصو أو حرا هو أو بعضه مل تطلق لعدم صحة اإلعطاء قيمته،
نت واستحقه  لس  لف وحنوه فقبلت  يعين الزوج استحق األلف وعليك ألف أو 

ا طلقت  نت أل إذا قال أنت طالق وعليك ألف فقبلت وقالت األلف جاهزة تفضل 
لس وإال بعوض واستحقه ئنا لو بذلته  يعين إن مل تقبل يف ا وقع رجعيا وال ينقلب 

لس بعد   . أي بعد ا
ولك ألف ( اخلعين )  لف أو( اخلعين )  وإن قالت اخلعين على ألف أو( : قال

من غالب نقد البلد إن )  نت واستحقها( أي خلعها ولو مل يذكر األلف )  ففعل
ا على الفور ألن السؤال كاملعاد يف اجلواب ( : هذه املسألة األوىل، واملسألة الثانية أجا

لف ف( إن قالت )  و ألنه أوقع ما استدعته )  طلقها ثال استحقهاطلقين واحدة 
دة لف فطلق )  وعكسه بعكسه(  :املسألة الثالثة عكسها وز فلو قالت طلقين ثال 

مل يستحق شيئا ألنه مل جيبها ملا بذلت العوض يف  يعين طلق طلقة أو طلقتني أقل منها
لف وهو سبق أن يعين قالت طلقين ث من الثالث)  إال يف واحدة بقيت( مقابلته  الث 

 :طلقها طلقتني فباقية واحدة فطلقها طلقة واحدة تتمة للثالث إذاً يستحق العوض، قال
لثالث من البينونة  ا كملت وحصلت ما حيصل  فيستحق األلف ولو مل تعلم ذلك أل

اآلن انتقل إىل مسألة األب هل له أن خيلع زوجة ابنه  والتحرمي حىت تنكح زوجا غريه
) وليس لألب خلع زوجة ابنه الصغري  ( :ألب مدخل يف اخللع هذه املسألة قالفهل ل

نون  معناه أن األب ال يستطيع أن خيالع زوجة االبن وال أن يطلق  ) وال طالقها( وا
لساق رواه ابن ماجه زوجة االبن هذا املقصود   حلديث إمنا الطالق ملن أخذ 
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لنسبة  )خلع ابنته بشيء من ماهلا ( ب لأل)  وال(  :احلكم الثالثوالدارقطين  اآلن 
لالبن الصغري لو كان األب هو الذي سيخالع بدل عن ابنه الصغري فسيقول للزوجة 

خالعتك وهو ال ميلك فالذي ميلك الطالق هو االبن والذي ميلك اخللع هو االبن فلما  
ب أن خيلع ابنته كان صغريا أو جمنو صار ال يصح منه وال يستطيع أن يطلقها، هل لأل

بشيء من ماهلا؟ هنا اخللع ليس من البنت فالبنت تدفع املال واخللع سيصدر من الزوج 
فهل يصح هذا؟ األب هو الذي يبذل العوض؟ اجلواب إن كان سيبذل العوض من ماله 

صح أما لو كان من مال البنت فال، ليس له أن يتصرف من مال البنت لكن له أن 
ألنه ال حظ )  خلع ابنته بشيء من ماهلا( لألب )  وال(  :ذا قاليتملك من ماهلا وهل

يعين كأنه يتربع من هلا يف ذلك وهو بذل للمال يف غري مقابلة عوض مايل فهو كالتربع 
ماهلا وليس له أن يتربع مباهلا وال حظ يف هذا اخللع ألنه ستفسخ نكاحها فلن جتلب 

يعين كما لو أن أجنيب هو الذي  يبكاألجنوإن بذل العوض من ماله صح   شيء هلا،
بذل العوض للمرأة أي دفع عن املرأة وقال للرجل خالعها فأصبح الزوج خيالع مقابل 

يعين يكون  وحيرم خلع احليلة وال يصح عوض جاءه إما من الزوجة أو من شخص آخر،
إن ليس له غرض يف خلعها وإمنا يريد أن يتحايل إلسقاط الطالق املعلق مثال فلو قال 

دخل رمضان أنت طالق ثال فخشي أن يدخل رمضان وندم اآلن فيخالعها يف شعبان 
ئن ومل ينقص عدد الطالق مث بعد رمضان يتزوجها مرة  حىت إذا جاء رمضان وجدها 
ذا يكون هرب من ماذا؟ حتايل على الطالق هذا هو املعىن هذا املقصود، قال (  :نية و

اخللع طبعا معاملة مالية بني الزوجة والزوج فبسبب  ) قوقوال يسقط اخللع غريه من احل
اخللع الزوج يستحق من الزوجة مال، افرض أن الزوجة أيضا بينها وبني الزوج دين قدمي 
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مثال هي تطالب مببالغ أخرى فهل هذه املبالغ األخرى تلغى فاحلقوق القدمية ال تلغى فهو 
مسة آالف فهل اخللع سيؤثر على الديون اآلن خالعها على ألف لكن هي مثال تطالبه خب

وغريها  يةفلو خالعته على شيء مل يسقط ماهلا من حقوق زوج :األخرى؟ ال تؤثر، قال
وكذا لو خالعته  عليها أن تطالب فقد تطالبه بنفقة أو ديون هلا ذلك، بسكوت عنها

ف مث يعين هي تطالبه مثال خبمسة آال ببعض ما عليه مل يسقط الباقي كسائر احلقوق
لفني إذاً تطالب بثالث، قال مث ( كدخول الدار )  وإن علق طالقها بصفة ( :خالعها 

ا  أي عقد عليها بعد وجود الصفة )  مث نكحها( فوجدت الصفة حال بينونتها ) أ
الصورة أنه علق طالقها  ) طلقت( أي بعد النكاح )  بعده( الصفة )  فوجدت( 

، يعين قال مثال إن دخلت الدار فأنت "أ"القها بصفة علق ط: بصفة، اكتبوا اخلطوات
ا  نت منه بعد العدة فوجدت " ب"طالق، مث أ يعين نقول مثال خالعها أو طلقها و

دخلت الدار وهي اآلن ليست زوجة فهل سيقع عليها الطالق املعلق؟ يعين " ج"الصفة 
مرة " ه"دت الصفة أي عقد عليها بعد وجود الصفة فوج" د"اجلواب ال، مث نكحها 

علق طالقها على ! إذاً الحظوا ما الذي حصل؟. أخرى يعين دخلت الدار بعد الزواج
صفة مث طلقها مث حصلت الصفة حال الطالق مث تزوجها مث تكررت الصفة مرة أخرى 

نقول إن مل توجد : فهل تطلق أم ال تطلق، ماذا قال املصنف؟ ال تطلق، طبعا هنا تنبيه
نونة يعين ما حصلت يف وقت الطالق مث وجدت بعد الرجعة طلقت رواية الصفة حال البي

واحدة، وإن وجدت الصفة حال البينونة مث وجدت بعد الرجعة وهي الصورة اليت ذكرها 
ا ال تطلق وذكر تقي  ا تطلق وهذا الذي ذكره املصنف، ويف وجه أ املصنف فاملذهب أ

 تعود مطلقا يعين وجدت حال البينونة أو ال الدين رواية قالوا رواية خمرجة أن الصفة ال
إذاً فهمنا اآلن املسألة اخلالف يف املذهب فيما . يعين اختيار شيخ اإلسالم خمالف متاما

إذا وجدت الصفة حال البينونة مث وجدت بعد الزواج الثاين أما إذا مل توجد حال البينونة 
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ا رواية واحدة هذا ال ذي يقول لكن شيخ اإلسالم خرج ووجدت بعد الزواج الثاين فإ
وكذا لو  :قال. رواية وهي رواية خمرجة غري منصوص عليها يعين هم خرجوها من كالمه

نت عادت الزوجية ووجد احمللوف عليه فتطلق لوجود الصفة وال  لطالق مث  حلف 
يعين نقول هذه الصفة تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت األداة ال تقتضي التكرار 

جدت حال البينونة فلماذا ال ينحل هذا املعلق بفعلها حال البينونة؟ ال تنحل حال و 
البينونة لكن لو قلنا تنحل حال البينونة يعين إذا فعلت يف حال البينونة رفع الطالق املعلق 

ا ال تنحل إال على وجه حينث به :ملاذا؟ قال يعين ال تنحل إال إذا وجدت يف حال  أل
ألن اليمني حل وعقد والعقد يفتقر إىل امللك فكذا احلل واحلنث ال  :قالالزواج ملاذا؟ 

هذا تعليل للمسألة اليت قلناه من حيصل بفعل الصفة حال البينونة فال تنحل اليمني به 
أول، يقول ال تنحل إال إذا حصلت على وجه حيصل فيه احلنث وال حيصل احلنث إال إذا  

زوجة، مطلقة فال ينحل العقد الذي عقد وهو  كانت زوجة أما إذا فعلته وهي ليست
عه فوجدت مث )  كعتق(  :الطالق املعلق مث قال فلو علق عتق قنه على صفة مث 

يعين نفس الكالم لو علق عتق عبده على صفة يعين إن  ملكه مث وجدت عتق ملا سبق
عه ففعل كذا هل احنل هذا الشرط؟ ال مل ينحل، مث اش رتاه فعلت كذا فأنت حر مث 

يف مسألة  توجد الصفة بعد النكاح وامللك)  وإال( : ففعله صار حرا هذا املقصود، قال
طالق وال عتق )  فال( الزوجة ويف مسألة العبد يعين بل وجدت يف حال الفراق فقط 

ما إذا ليسا حمال للوقوع انتهينا . هذا هو معناه لصفة حال البينونة وزوال امللك أل
  .نكاح واآلن نشرع يف كتاب الطالقاآلن من كتاب ال

  كتاب الطالق
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اإلرسال  واإلطالقوهو يف اللغة التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت 
حل قيد النكاح بثالث طلقات، وحل بعض النكاح  وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه

ر أحكام انتبهوا اآلن هو سيذك ) للحاجة(  الطالق)  يباح( : بطلقة أو طلقتني، قال
خذ األحكام اخلمسة فاحلكم األول أنه يباح والثاين  الطالق وسيبني أن أحكام الطالق 

كسوء )  للحاجة(  "١" الطالق)  يباح(  :يكره والثالث جيب والرابع حيرم وهكذا، قال
ا مع عدم حصول الغرض  أي )  لعدمها(  "٢"الطالق)  ويكره( خلق املرأة والتضرر 

حلديث أبغض احلالل إىل هللا الطالق والشتماله على إزالة النكاح عند عدم احلاجة 
ستدامة " ٣") ويستحب للضرر( املشتمل على املصاحل املندوب إليها  أي لتضررها 

يعين إذا   النكاح يف حال الشقاق وحال حتوج املرأة إىل املخالعة ليزول عنها الضرر
ا حتتاج  للمخالعة فيستحب له أن يطلقها وال كانت املرأة متضررة من الزوج حبيث أ

 يعين يستحب الطالق وكذا لو تركت صالة أو عفة أو حنومها :حيوجها للمخالعة، قال
)  لإليالء(  "٤"الطالق)  وجيب( وهي كالرجل فيسن أن ختتلع إن ترك حقا  تعاىل 

يت بيانه" ٥") وحيرم للبدعة( يل إذا أىب الفيئة و لى الزوج املع لذي يصح من هو ا و
ن يعلم )  يعقله مميز( زوج )  ويصح من زوج مكلف و(  :طالقه؟ قال أي الطالق 

لسا إذاً هو ال يصح  وتقدمق أن النكاح يزول به لعموم حديث إمنا الطالق ملن أخذ 
والزوج يشرتط فيه إما أن يكون مكلفا أو يكون غري مكلف صغري " ١"إال من الزوج هذا 

مميز يعقله يعين يعلم الطالق، اآلن يتكلم عن من زال عقله فطلق لكنه يعقل الطالق أي 
من زال عقله : يف حال زوال العقل هل يقع طالقه أم ال؟ سيقسمهم املصنف إىل قسمني

معذورا يعين غري آمث فهذا ال يقع طالقه يعين أصابه جنون أو إغماء أو كذا، ومن زال 
ومن زال عقله (  :فإن طالقه يقع، قال عقله غري معذورا آمث كالذي يتعمد شرب اخلمر

ئم كمجنون ومغمى عليه ومن به برسام  فهذا ال يقع طالقه" أ") معذورا  أو نشاف و
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ومن شرب مسكرا كرها أو أكل بنجا وحنوه لتداو أو  يعين هذه أمراض تؤثر على العقل
ملعتوه ذكره لقول علي  كل الطالق جائز إال طالق ا)  مل يقع طالقه( غريه 

فيقع طالق السكران طوعا ولو خلط يف   "ب") وعكسه اآلمث( البخاري يف صحيحه 
يعين ليس الطالق فقط بل كل  كالمه أو سقط متييزه بني األعيان ويؤاخذ بسائر أقواله

وكل : األقوال اليت يقوهلا يؤاخذ عليها فإذا قذف يؤاخذ وإذا أقر يؤاخذ وهكذا، وكذلك
: اآلن انتقل إىل اإلكراه كإقرار وقذف وقتل وسرقة  كذلك يؤاخذ بهقل فعل يعترب له الع

هل من أكره على الطالق فطلق تبعا لإلكراه يقع طالقه؟ اجلواب ال أما إذا طلق هذا 
لتفصيل، قال ومن أكره (  :املكره راغبا يف الطالق وقع طالقه اآلن سيذكر هذه املسألة 

 بغري حق خبالف مول أيب الفيئة فأجربه احلاكمأي )  ظلما( أي على الطالق )  عليه
أي )  يالم(  :هذا مكره حبق املويل إذا أجربه احلاكم فهذا إكراه حبق فيقع طالقه، قال

أو لولده أو أخذ مال يضره أو ( أي للزوج )  له( بعقوبة من ضرب أو خنق أو حنومها 
حدها )  قادر( و أخذ مال يضره أي أحد املذكورات من إيالم له أو لولده أ)  هدده 

طبعا لو هدده غري قادر فهذا ليس على ما هدده به بسلطة أو تغلب كلص وحنوه 
كراه، قال )  يظن( : كراه أو هدده بشيء ليس فيه إيالم أو شيء حمتمل فهذا ليس 

يعين غلب على الظن أن هذا املهدد سيفعل ما هدد به فهذا إكراه،  ) إيقاعه( الزوج 
 لقوله مل يقع الطالق حيث مل يرفع عنه ذلك)  به فطلق تبعا( إيقاع ما هدده أي : قال

حىت يطلق حلديث عائشة مرفوعا ال طالق وال عتق يف إغالق رواه اإليالم أو التهديد 
إذاً لو طلق تبعا لكن لو طلق رغبة يف  اإلكراهأمحد وأبو داود وابن ماجه واإلغالق 

الطالق دون  إيقاعومن قصد  :ه يقع طالقه وهلذا قالالطالق أو قصد الطالق مع اإلكرا
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وقع ألن هذا غري مكره،  وقع طالقه كمن أكره على طلقة فطلق أكثر اإلكراهدفع 
كبال ويل ولو مل يره )  يف نكاح خمتلف فيه( ئنا ال اخللع )  ويقع الطالق( : قال

صل فيه طالق ال يقول النكاح املختلف فيه هل هو صحيح أو غري صحيح؟ إذا حمطلق 
ئن هذا هو املعىن يف نكاح مثل كبال ويل ولو مل يره مطلق يعين ولو   يقع رجعي وإمنا يقع 
ئن ألنه خمتلف فيه فغريه يرى  كان املطلق ال يرى صحة النكاح نقول نعم يطلق ويقع 

 أي على هذا الطالق املختلف فيه،وال يستحق عوضا سئل عليه  :صحة النكاح، قال
املقصود مثل هذا الطالق املختلف فيه املطلوب فسخه يف حيض  ن بدعياً وال يكو 

ئنا وليس فيه عوض ال يستحق فيه عوض لو طالب  املطلوب رفعه وإزالته فلذلك يقع 
بعوض لو قال أعطيين عوض وأطلق، ال بل هو ينبغي عليه أن يطلق ولو مل يره املطلق وال 

ألنه إذا كان بدعي يف احليض معناه ينتظر إىل يستحق العوض وال يكون بدعياً يف احليض 
أن تطهر وكذا، ال فاملطلوب هو رفع هذا العقد املختلف فيه اآلن انتقل إىل مسألة 

ما مل يغم عليه  )  من الغضبان( يقع الطالق )  و( : الغضبان هل يقع طالقه أم ال؟ قال
نون    كغريه فهذا ال يقع طالقه أما إذا يعين إذا بلغ به الغضب مبلغ أصبح فيه يشبه ا

كان غضبا لكن مع بقاء عقله وإدراكه ومعرفة ما يصدر منه فهذا يقع كغريه انتقل اآلن 
إىل طالق الوكيل، هل ميكن لإلنسان أن يوكل غريه يف الطالق؟ اجلواب نعم، هل ميكن 

ل أن يوكل الزوجة يف الطالق؟ اجلواب نعم ميكن يوكل الزوجة، اآلن سيتكلم عن تفصي
 ) كهو( أي الزوج يف الطالق )  ووكيله(  :هذا األمر، الوكالة يف الطالق، ما هي؟ قال

ومعىن كهو يعين يصح كما يصح طالقه لكن هذا  فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله
الوكيل البد أن يكون مكلفا أو يكون مميزا يعقل الطالق، كم طلقة يطلق الوكيل؟ حبسب 

 :لطالق بدون حتديد وكالة مطلقة فهو ال ميلك إال واحدة، قالالوكالة فإذا وكله فقط يف ا
إذاً  مىت شاء( يطلق يف غري وقت بدعة ) و ( فقط )  واحدة( الوكيل )  ويطلق( 
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تكون طلقة واحدة يف أي وقت شاء لكن ال تكون يف وقت البدعة هذا الوكيل املطلق 
دد كذا طلقة يف زمن إىل مدة  لكن إذا كان الوكيل مقيد يعين وكله يف طالق زوجته يف ع

مسألة  فال يتعدامها)  إال أن يعني له وقتا وعددا :كذا، فإذا قيده يتقيد مبا قيد به، قال
إذاً لو قال له وكلتك يف طالق امرأيت هل  تعليقا إال جبعله له الوكيل وال ميلك: أخرى

وكله يف التعليق وإمنا ميكن للوكيل أن يقول إن دخليت الدار فأنت طالق؟ ال طبعا فأ مل أ
 :كذلك ميكن أن تكون وكيله عنه يف الطالق، قال  ) وامرأته(  :يقول هلا أنت طالق، قال

فلها أن تطلق نفسها طلقة مىت ) كوكيله يف طالق نفسها ( إذا قال هلا طلقي نفسك 
يعين برجوع الزوج عن التوكيل تبطل هذه الوكالة فإذا وكلت  شاءت ويبطل برجوع

  .ن أن تلغي هذه الوكالة يف أي حلظةشخص ميك
  فصل وقوع الطالق

هذا الكالم عن طالق السنة، الطالق السين والطالق البدعي، فطالق السنة هو ما 
مل  "٢"يف طهر( أي طلقة واحدة  "١" ) إذا طلقها مرة(  :اجتمعت فيه هذه األمور

ا "٣"جيامع فيه طالق موافق أي فهذا ال)  فهو سنة "٤"وتركها حىت تنقضي عد
طلقة واحدة ال أكثر، يف طهر، ال يف حيض، مل جيامع فيه يعين ال يكون يف طهر  للسنة

نية  ا أما إذا طلقها مث عاد وطلقها مرة  قد حصل منه مجاع، وتركها حىت تنقضي عد
ن { لقوله تعاىل  :فال، قال قال ابن مسعود } إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد

ا هذا إذا كانت يف طهر مل ع طاهرات من غري مجا  ن يعين مبجرد أن تطلق تبدأ عد لعد
لكن يستثىن من ذلك لو طلقها يف طهر متعقب للرجعة من طالق يف : جتامع فيه، قال
هذه الصورة بدعة ألن املطلوب إمساكها يعين طلقها مث ردها مث طلقها يف  حيض فبدعة



                                                                                     
 

   هذه املادة مل تراجع من قبل الشيخ                               والطالق كتاب النكاح
     

 
  ٩٢  

 

لما طهرت طلقها فهذا الطالق طلقها يف حيض طالق بدعي مث ردها ف: حيض، أكرر
اآلن يف طهر لكن هذا الطالق الذي هو يف طهر عقب رجعة من طالق يف حيض فيقول 

مساكها حىت  ذا بل أمر خبالف هذا، أمر  مر  هذا بدعة ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا أمر مل 
اكتبوا عند  تطهر مث حتيض مث تطهر مث يطلق إن شاء هو، هكذا النص كما يف احلديث

وعنه جتوز وليست ببدعة يعين هذه الصورة أيضا خمتلف فيها : هذه املسألة لكن يستثىن
نية أن هذه الصورة ال شيء فيها، ما هي هذه الصورة؟ إذا طلقها يف احليض  عند رواية 
وهو طالق بدعي مث ردها فإذا طهرت من هذا احليض هل له أن يطلق، ما هو املذهب؟ 

ا إذا طهرت له أن يطلقها، ال حىت حتي ض حيضة أخرى وتطهر مث يطلق، والرواية الثانية أ
يعين لو قال أنت  إيقاع الثالث ولو بكلمات أي حيرم)  فتحرم الثالث إذاً (  :قال

يف طهر مل  :طالق ثال أو أنت طالق طالق أو مث طالق مث طالق فالثالث حرام، قال
ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس روي  يصبها فيه ال بعد رجعة أو عقد

يعين ال حيرم الطالق بعد الرجعة إذا راجعها مث طلقها مث راجعها ومعىن ثالث وابن عمر 
بكلمات يف طهر واحد ال لكن يطلقها مث يردها مث يطلقها مث يردها مث يطلقها ممكن هذا، 

ه ثالث مرات متباعدة ممكن يطلقها مث يعقد عليها مث يطلقها يعين لو واحد طلق زوجت
مث طلقها السنة اليت تليها ومل يعد  طلقها قبل سنة وردها مث طلقها السنة اليت تليها مث ردها

يردها فهل حرام أن يطلقها ثالث؟ ال بل حرام أن يكون يف موقف واحد فكثري من الناس 
 تهوجفمن طلق ز  :يطلق ثالث لكن متباعدة إما بينهم رجعة أو بينهم عقد جديد، قال

مث صاحبه لكن من حيث الوقوع  ثال بكلمة واحدة وقع الثالث صحيح انه بدعي و
وحرمت عليه حىت  :يقع هذا مذهب األئمة األربعة فاملذاهب األربعة على ذلك، قال

ا يف حيض ( تنكح زوجا غريه قبل الدخول كان ذلك أو بعده  وإن طلق من دخل 
كذا لو علق طالقها على حنو أكلها مما يتحقق ومل يستنب محلها و )  أو طهر وطئ فيه
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ما هو هذا الطالق؟  ) يقع( أي فذلك طالق بدعة حمرم و )  فبدعة( وقوعه حالتهما 
ا مث حاضت فطلقها يف حيض فهذا بدعة أو يف طهر وطئ فيه فهذا  إن طلق من دخل 

واحد فهذا بدعة وأظن مر معنا فاآلن صار ثالثة صور إذا طلق زوجته ثال يف جملس 
بدعة، أو طلقها يف حيض فهذا بدعة، أو طلقها يف طهر وطئ فيه فهذا بدعة يقول إال 

ن محلها فإذا كانت حامل فال وسيأيت عند انه يف أربع نسوة ليس يف طالقهن سنة  إذا 
وال بدعة، وكذا لو علق طالقها على حنو أكلها مثال قال إن أكلت فأنت طالق وأكلت 

ك بدعة، إن خرجت فأنت طالق، خرجت يف طهر مجعت فيه، طالق وهي حائض فكذل
حمرم من حيث اإلمث ومن حيث : بدعي هذا معناه، الطالق البدعي حمرم وحكمه كالتايل

حلديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النيب صلى هللا : الوقوع يقع، قال
زمن  تإذا طلق)  ن رجعتهاوتس( عليه وسلم مبراجعتها رواه اجلماعة إال الرتمذي 

يعين هذه اليت تطلق طالق بدعي يسن أن ترد مث تطلق على البدعة حلديث ابن عمر 
يف )  وال سنة وال بدعة(  :السنة، من هن اللوايت ال سنة هلن وال بدعة يف الطالق قال

( يعين طلقة أو ثالث طلقات  أو عدد يعين يف حيض أو يف طهر مجعت فيه زمن
ن يعين الكبرية اليت ال حتيض وآيسةال حتيض  اليت لصغرية ا ومن  أي )  وغري مدخول 
إذاً هؤالء األربع ال سنة وال بدعة يف حقهن فيطلقن يف أي وقت ويطلقن  ) محلها( ظهر 

واحدة أو ثالثة فال مشكلة عندهم، الحظوا أن هؤالء الثالث فيهم صفة مشرتكة، 
ألشهر، اآل ا  ا الصغرية ال حتيض فعد ألشهر، غري املدخول  ا  يسة ال حتيض فعد

م منضبطات،  لوضع لذلك يعين كلهم عد ا  هذه ال عدة هلا، من ظهر محلها هذه عد
أنت طالق للسنة طلقة  :أي ملن ال سنة هلا وال بدعة، قال فإذا قال إلحداهن :قال
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أي الصغرية أو  يسةوقعتا يف احلال إال أن يريد يف غري اآل تقع طلقتني وللبدعة طلقة
ا أو احلامل يعين إذا صارت من أهل السنة  إذا صارت من أهل ذلك غري املدخول 

وإن  :والبدعة فأنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة فيصري حكمها حكم ما سيأيت وهي
اليت هلا سنة وبدعة  سنة وبدعة فواحدة يف احلال واألخرى يف ضد حاهلا إذاً  قاله ملن هلا

ل هلا أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وهي اآلن يف أي حالة يف حالة السنة أم إذا قا
البدعة؟ حتتمل هذا وذاك فإن كانت يف حالة السنة وقعت طلقة السنة وإذا أصبحت يف 

حال طالقها بدعة تقع طلقة البدعة أو العكس فهي اآلن يف حال البدعة تقع طلقة 
وقعت طلقة السنة، نفس الكالم إذا قاهلا يف غري اآليسة البدعة وبعد ذلك إذا تغري احلال 

ا إذا صارت من أهل السنة والبدعة يعين قاهلا للصغرية يقصد إذا صارت من أهل  ونوى إ
السنة والبدعة فعند ذلك إذا صارت الصغرية حتيض وأصبحت من أهل السنة والبدعة عند 

قع طلقة إما للسنة أو للبدعة مث من أهل السنة والبدعة ست ذلك سنقول مبجرد أن تصبح
  .ستقع الثانية إذا تغري احلال

ت، فالطالق له ألفاظ ثالثة ألفاظ صرحية يف : وقفنا عند ألفاظ الطالق الصرحية والكنا
ت خفية يف الطالق يعين  ت ظاهرة يف الطالق، وكنا الطالق وهذه هلا أحكامها، وكنا

ناية ظاهرة وكناية خفية وكل واحد من هذه صريح وكناية الكناية تنقسم إىل قسمني ك
الثالثة له حكمه وسنعرف اآلن حكمها إن شاء هللا، أول شيء ما هي األلفاظ الصرحية، 

يعين الذي ال حيتمل إال الطالق  أي صريح الطالق وهو ما وضع له)  وصرحيه(  :قال
 لفظ(  لهوهو ما وضع  :خبالف الكناية اليت حتتمل الطالق وحتتمل شيء آخر، قال

ملا قال املصنف  كطلقتك وطالق ومطلقة اسم مفعول" ب") وما تصرف منه "أ"الطالق
وما تصرف منه يعين ما تصرف من لفظ الطالق سيشمل كل كلمة متصرفة من الطالق 
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 مضارع( غري )  و( كطلقي )  أمر غري(  :فلذلك البد أن يستثين املصنف، استثىن قال
ذه األلفاظ الثالثة طالق) ة اسم فاعل مطلق( غري )  و ( نيكتطلق)  وما  فال يقع 

سوى ذلك يقع، ما حكم الطالق الصريح؟ يستعمل اإلنسان يف الطالق لفظ من ألفاظ 
لصريح )  به( الطالق )  فيقع(  :الطالق الصريح قال  وإن مل ينوه جاد أو هازل( أي 

للفظ الصريح وقع الطالق  ) وال نلتفت لنيته ألن الطالق ألن هذا لفظ صريح فإذا أتى 
للفظ وال نعترب نيته  حلديث أيب هريرة يرفعه ثالثة جدهن يتعلق حبقوق اآلخرين فيؤاخذ 

انتبهوا اآلن صور  جد وهزهلن جد النكاح والطالق والرجعة رواه اخلمسة إال النسائي
ق يعين من حبل، أنت طالق من احل هب أنه قال: أخرى بال هلا أنت طالق يقصد من و

ا أو أنت طالق من زوج قدمي فال يطلقها وإمنا يقول أنت طالق من  ةاليت كنت مربوط
ا طالق من زوج سابق فهل نقبل مثل هذا؟ قال فإن نوى (  :الزوج األول يعين خيرب أ

ق ( طالقا )  بطالق يف نكاح سابق ( نوى طالقا )  أو( بفتح الواو أي قيد ) من و
منه )  مل يقبل( سبق لسانه  أي)  طاهر فغلط( أن يقول ) اد منه أو من غريه أو أر 

ألنه خالف ما يقتضيه  يعين قضاء ال نقبله القاضي ال يقبل منه ذلك ) حكما( ذلك 
إذاً هذه املسألة لو قال أ قصدت من  ويدين فيما بينه وبني هللا ألنه أعلم بنيته الظاهر

ق أو قصدت من زوج قدمي أو قصدت أنت طال ق مين طلقة قدمية أو قال أ أخطأت و
كنت أريد أن أقول طاهر فقلت طالق يقول هنا أحد أمرين إما أن تصدقه الزوجة وال 
نته أنه رجل عنده دين وال يرضى يكذب يف مثل  يذهبا إىل القضاء تصدقه وتعرف د

ذب هذه األمور فإن صدقته يدين بينه وبني هللا فإن كان صادق فهي زوجة وإن كان كا
فال لكن إذا كانت الزوجة ال تصدقه وارتفعت للقاضي فماذا يفعل القاضي؟ القاضي يف 
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مثل هذه اخلصومات املتعلقة حبقوق الناس يعامل الناس على ظاهر لفظهم وظاهر لفظه 
ولو سئل أطلقت امرأتك ( : أنه طلقها وهذا معىن قوله مل يقبل منه حكما، مسألة أخرى

ألن  :التعليلينوه  ولو أراد الكذب أو مل هذه املسألة الثالثة الطالق)  نعم وقع فقال
إذا قيل له أطلقت  نعم صريح يف اجلواب واجلواب الصريح للفظ الصريح صريح

امرأتك قال نعم أتعرفون ماذا تعين نعم؟ نعم يف بعدها كالم حمذوف، نعم طلقت امرأيت 
 ) امرأة فقال ال أراد الكذبألك ( سئل الزوج )  أو( : إذاً كالم صحيح، صورة أخرى

ألنه   لكن لو أراد الطالق تطلقتطلق )  فال( أو مل ينو به الطالق  هذه املسألة الرابعة
ا غري ومل توجد  كناية تفتقر إىل نية الطالق يعين قيل له ألك امرأة قال ال يقصد أ

ا أو من دارها أو لطمه هذه الصورة اخلامسة وإن أخرج زوجته: موجودة عنده، قال
ومن طلق : ، املسألة السادسة) وكان صرحيا(  أطعمها وحنوه وقال هذا طالقك طلقت

ا أنت شريكتها أو مثلها فصريح فيهما وإن   واحدة من زوجاته مث قال عقبه لضر
ا صرحية فيه  صريح طالق امرأته مبا يبني وقع وإن مل ينوه هذه املسألة السابعة كتب أل

مل أرد إال جتويد خطي  فإن قال: امنة وهي استثناء من السابعةهذه املسألة الث فإن قال
يعين لو قال أردت جتويد خطي يعين أجرب القلم فقد نوى غري  أو غم أهلي قبل
وإن  :املسألة العاشرةوكذا لو قرأ ما كتبه وقال مل أقصد إال القراءة  :الطالق، التاسعة

  .الطالق من ال يعرف معناه مل يقع أتى بصريح
ت الطالق  فصل   كنا

حنن عرفنا أن صريح الطالق يقع الطالق به بدون نية وبدون أن نلتفت لشيء أما يف 
الكناية فال، الكناية الظاهرة واخلفية فالكناية اليت حتتمل الطالق وحتتمل غري الطالق فهذه 

ا الطالق إال إذا نوى الطالق إما أن ينوي الطالق بقلبه أو  بشيء ألفاظ الكناية ال يقع 
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آخر أو تقوم قرينة تدل على أنه أراد الطالق مثل لو قالت له طلقين فلم يقل هلا أنت 
طالق قالت له طلقين فقال هلا أنت خلية أو أنت حرة جاء بعبارة من عبارات الكناية 

فمعناه أنه أراد طالقها أو كان يف وقت خصومة يف أثناء اخلصومة قال هلا أنت خلية أو 
(  :بتلة أو أنت بتة فيفهم من قرينة اخلصومة أنه أراد طالقها وهلذا قال أنت برية أو أنت

ته الفرق بني الظاهرة واخلفية أن الظاهرة هي األلفاظ  نوعان ظاهرة وخفية)  وكنا
املوضوعة للبينونة يعين للقطع التام وأما اخلفية ال ليست موضوعة للبينونة ولذلك سيأيت 

حنو ( ي األلفاظ املوضوعة للبينونة ه)  فالظاهرة(  :قالالفرق وسيذكره املصنف اآلن، 
ئن وبتة وبتلة )  احلرج وأنت حرة وأنت( أي مقطوعة الوصلة )  أنت خلية وبرية و

وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت لألزواج وال سبيل يل أو ال سلطان يل 
الكناية )  و( ذه وبعضهم زاد ألفاظ أخرى غري ه عليك وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي

معناه أن الكناية الظاهرة موضوعة للثالثة طلقات  موضوعة للطلقة الواحدة)  اخلفية( 
: الظاهرة واخلفية فالظاهرة أوضح من اخلفية، الفرق يف احلكم هذا الفرق بني الكناية

ا ثالث ما ما هو؟ الظاهرة ستقع  لنية أو قرينة لكن الذي سيقع   كالمها ال يقع إال 
ا واحدة، والصريح سيقع ما نواه يعين صارت الكناية الظاهرة أسوأ من  واخلفية تقع 

حنو اخرجي واذهيب وذوقي ( : الصريح لكن هذا سيأيت التعليق عليه يف وقته، قال
ا )  وجترعي واعتدي مرأة واحلقي ( ولو غري مدخول  واستربئي واعتزيل ولست يل 

فيك وما بقي شيء وأغناك هللا وإن هللا قد طلقك  كال حاجة يل) هلك وما أشبهه 
 (وما تصرف منهما غري ما تقدم  وهللا قد أراحك مين وجرى القلم ولفظ فراق وسراح

ألنه موضوع ملا )  ظاهرة طالق إال ببينة مقرنة للفظ( ولو كانت ) وال يقع بكناية 
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ه وجيانسه إال (  :اً هذا األول مث قالإذفيتعني لذلك إلرادته له فإن مل ينو مل يقع  يشا
)  أو هذا الثاين يعين لو مل تكن هناك نية لكن وجد حالة اخلصومة فيقع حال خصومة

فيقع الطالق يف هذه األحوال  ٤) جواب سؤاهلا( حال )  أو ٣ غضب( حال 
أو أراد غريه يف هذه ( يف هذه األحوال )  فلو مل يرده( لكناية ولو مل ينوه للقرينة 

ألنه خالف الظاهر من داللة  يعين عند القاضي ) حكما( منه ) ل مل يقبل األحوا
ويقع مع (  :مازلنا نفرق بني الظاهرة واخلفية، قال بينه وبني هللا تعاىل احلال ويدين فيما

يعين هو لو قال أنت طالق ونوى  ) الظاهرة ثالث وإن نوى واحدة( الكناية )  ـالنية ب
أنت بتة ونوى الطالق تقع ثالث وإن نوى واحدة تقع ثالث واحدة تقع واحدة ولو قال 

ألن هذه األلفاظ موضوعة للبينونة للفصل اكتبوا عندها وهي من املفردات وعنه يقع ما 
نواه يعين هذه من مفردات املذهب، وعنه يقع ما نواه وهذا الصحيح معىن ذلك أن 

ا ما نواه اإلنسان الكناية الظاهرة والكناية اخلفية مثل بعض على الرواية  ا يقع  الثانية أ
لقول علماء الصحابة منهم ابن عباس  :نوى واحدة فواحدة، نوى ثالث فثالث، قال

من واحدة أو أكثر فإن نوى )  خلفية ما نواه( يقع )  و( وأبو هريرة وعائشة  
ئن أو كلي  :مسألة جديدة الطالق فقط فواحدة أو اشريب أو وقول أ طالق أو 

رك هللا عليك وحنوه لغو ولو نواه طالقا هذه عبارات ال تصري طالق بل  اقعدي أو 
  .هي لغو فهذه الكلمات كلها ال مدخل للطالق فيها

  فصل الظهار والتحرمي
)  أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطالق( لزوجته )  وإن قال( 

اآلن أربعة أو احلل علي حرام )  ك ما أحل هللا علي حراموكذل( ألنه صريح يف حترميها 
، ما أحل هللا ٢، أو أنت علي كظهر أمي ١مجل ذكرها املصنف قال أنت علي حرام 



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
comwww.bajabir.              

  
  
  
  
 

٩٩  

وإن قاله حملرمة حبيض أو حنوه ونوى  :، أو احلل علي حرام هذه الرابعة، قال٣علي حرام 
ا حمرمة به فلغو ثري له إن قال مثل هذا أ الكالم حلائض ونوى أنت علي حرام  يعين ال 

وإن قال ما أحل هللا علي حرام أعين به (  :ألنك حائض فال يؤثر، صورة خامسة
ملاذا؟ ألنه فسره بلفظه وقال أعين به  ) ثال طلقت يعين قال هذه اجلملة كاملة الطالق

ملا ه ألن األلف والالم لالستغراق لعدم معهود حيمل عليالطالق فانصرف إىل الطالق 
قال أعين به الطالق، أي طالق إما الطالق املعهود أو كله؟ ما فيه طالق معهود مذكور 

وإن قال أعين به (  :قبل قليل حىت نقول حنمله عليه إذاً هو يراد به الطالق كله، قال
كامليتة والدم ( زوجته )  وإن قال(  لعدم ما يدل على االستغراق)  طالقا فواحدة

لطالق والظهار واليمني لكنه أقرب للظهار فيقول إما أن يكون له نية أو حيتمل اواخلنزير 
نواه من طالق  وقع ما :ال نية فإن مل تكن له نية فظهار وإن كانت له نية فما نواه، قال

ن يريد ترك وطئها ال حترميها وال طالقها فتكون ميينا فيها الكفارة  ) وظهار وميني
ألن معناه أنت علي حرام  )  فظهار( من هذه الثالثة )  وإن مل ينو شيئا( حلنث 

لطالق وكذب( كامليتة والدم  )  لزمه( لكونه مل يكن حلف به )  وإن قال حلفت 
قراره ويدين فيما بينه وبني هللا سبحانه وتعاىل)  حكما( الطالق  صورة  مؤاخذة له 

لطالق يعين واحد قلنا له تفضل عند : هذا لطالق يقول أ حلفت  قال أ حالف 
أال أدخل عندكم وبعد قليل دخل إذاً تطلق الزوجة وهو كذاب ال حلف وال شيء لكن 
لطالق هذا معناه  لطالق وهو كذاب فاآلن ظاهر لفظه انه حلف  مادام قال حلفت 
لزمه الطالق حكما لكن يف حقيقة األمر بينه وبني هللا هل تطلق املرأة بدخوله؟ هو قال 

لطالق كذاب مل حيلف فحقيقة ال مل يقع شيء لكن لو رفع للقضاء فالقاضي حلفت 
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لظاهر، قال عند عبارتني نقوهلا للزوجة أمرك بيدك ( لزوجته )  وإن قال(  :سيعامله 
إما أن يقول أمرك بيدك وإما أن يقول اختاري نفسك وكالمها توكيل يف الطالق لكن يف 

بيدك يعين طلقي إىل ثالث ويف أي وقت تريدين،  واحد منهما أوسع من الثاين أمرك
لس وإال فال شيء لك، قال  :واختاري نفسك يعين ليس لك إال طلقة واحدة يف هذا ا

ألنه كناية ظاهرة )  أمرك بيدك ملكت ثال ولو نوى واحدة( لزوجته )  وإن قال( 
ي يرتتب هذا الذ ) ويرتاخى(  وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس

مل يطأ أو  ما( مل حيد هلا حدا أو  فلها أن تطلق نفسها مىت شاءت ما على أمرك بيدك
الوكالة يعين لو قال هلا أمرك بيدك هذا توكيل يف الطالق لكن هل له  ) يطلق أو يفسخ

أن يرجع عن هذا التوكيل؟ نعم له ما مل يطأ فإن وطئ الزوجة معناه ألغى الوكالة، أو 
ما جعله هلا أو ترد هي ألن  ) أو يفسخ :لوكالة، أو فسخ الوكالة، قالطلقها ألغى ا

أو هي تقول أ ال أريد وكالتك،  مشايخ إذا قال أمرك بيدك فمىت  ذلك يبطل الوكالة
، يفسخ ٢، يطلق ١إذا وطئ : ميكن أن يرتاجع عن هذه الوكالة هو ذكر اآلن أربع صور

اختاري ( قوله هلا )  وخيتص( : وكالة، مث قالألن ذلك يبطل ال ٤، ترد هي الوكالة ٣
يعين هو له أن يقول اختاري نفسك حنن نتكلم " ب"لس املتصل "أ"نفسك بواحدة

ها بشيء أو زد  دات هكذا مطلقة من غري قيود أما إذا قيد عن هذه العبارة من غري ز
اري نفسك مىت ن يقول هلا اخت)  مل يزدها فيهما ما: عليها شيء فبحسب، قال

ألن احلق له وقد وكلها فيه ووكيل كل  شئت أو أي عدد شئت فيكون على ما قال
ملتصل عما لو تشاغال بقاطع قبل اختيارها فيبطل به أين  إنسان يقوم مقامه واحرتز 

لس الذي  لس املتصل خرج بذلك ا ملتصل؟ قال اختاري نفسك بواحدة و قال 
ا اختاري نفسك مث تكلموا يف موضوع آخر مث رجعوا هلذا حيصل فيه انقطاع قال هل
األزواج فإن قالت  وصفة اختيارها اخرتت نفسي أو أبوي أو :املوضوع أي انقطع، قال
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)  أو وطئ( ، ١الزوجة)  فإن ردت(  :قال اخرتت زوجي أو اخرتت فقط مل يقع شيء
بطل ( تطلق نفسها يعين قبل أن  ٤خيارها قبله)  أو فسخ(  ،٣ها)  قأو طل( ، ٢ها

هل يقع أم ال  مشايخ؟ قال ال يقع يعين  كسائر الوكاالت ومن طلق يف قلبه)  خيارها
ومن طلق يف : واحد جبان ال يقدر أن يقول هلا أنت طالق فقال يف قلبه أنت طالق قال

كالبالغني   أي الطالقمل يقع وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ومميز ومميزة يعقالنه قلبه 
لصغري املميز يما تقدمف لكبري البالغ و   .يف أحكام ما تقدم فهذه األحكام كلها تتعلق 

  ب ما خيتلف به عدد الطالق
لرجال روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس لزوج  وهو معترب  لرجل  يعين العربة 

(  ـف  :فإن كان حرا ملك ثالث طلقات وإن كان عبدا ملك طلقتني فقط هذا معناه، قال
ً ( حر )  ميلك من كله حر أو بعضه العبد اثنتني حرة كانت زوجتامها ( ميلك )  و ثال

أنت الطالق أو ( حر ) فإذا قال ( ألن الطالق خالص حق الزوج فاعترب به )  أو أمة
ً ( الطالق )  يلزمين( قال )  أو( الطالق )  علي( قال )  أنت طالق أو  وقع ثال

إذاً يقع الثالث بنية الثالث أما إذا مل ينو الثالث فال يقع  تمل ذلكألن لفظه حي)  بنيتها
ألن اللفظ حيتمل أنت طالق أو أنت الطالق أو علي الطالق حيتمل الثالث وحيتمل 

لعرف وكذا قوله الطالق )  فواحدة( ينو بذلك ثال )  وإال( : واحدة، قال عمال 
يقول إذا قال أنت طالق أو علي لوفا به الزم يل أو علي فهو صريح منجزا ومعلقا وحم

الطالق فإن نوى ثال فثالثة وإن نوى واحدة فواحدة، وإن كان منجزا يعين حاال يقع 
حال، وإن كان معلقا كأن يقول إذا حصل كذا فأنت طالق وإذا دخل شهر كذا فأنت 
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حملوفا طالق أو إذا ذهبت إىل مكان كذا فأنت طالق أو إذا كلمت فالن فأنت طالق، و 
به احمللوف به هنا ما املراد به؟ احمللوف به يكون معلق لكن التعليق إما أن يكون تعليقا 

جمردا كما لو قال إذا دخل رمضان فأنت طالق وإما أن يكون التعليق يراد به املنع أو 
احلث كما لو قال إن كلميت فالنة فأنت طالق يريد منعها، إن مل تكلمي فالنة فأنت طالق 

احلث فإذا كان التعليق يتضمن املنع أو احلث فهذا يكون يف معىن اليمني يف معىن يريد 
إذاً الطالق سيكون . احللف كأنه حيلف عليها وهللا كلمي فالنة أو وهللا ال تكلمي فالنة

له ثالثة صور إما منجزا أنت طالق، وإما معلقا تعليقا حمضا إن دخل شهر كذا فأنت 
ت طالق وليس به حث على شيء، وإما أن يكون حملوفا به طالق أو إن جاء فالن فأن

أي متضمنا حثا أو متضمن مبنع كما لو قال إن خرجت إىل السوق فأنت طالق أو إن مل 
وقع بكل  من الزوجاتوإذا قاله من معه عدد  :قال. تذهيب إىل املدرسة فأنت طالق

 ماالق على الثالث يعين لو قال علي الطالق إذا دخل رمضان سيقع الطواحدة طلقة 
إذاً لو قال علي الطالق إن دخل رمضان يقصد  حداهنمل تكن نية أو سبب خيصصه 

ا أو سبب يعين حصلت خصومة بينه وبني فالنة فقال علي الطالق  على فالنة فيختص 
ا، وإن قال أنت طالق ونوى ثال وقعت خبالف أنت طالق  بعد شهر إذاً سيختص 

ألن كلمة واحدة نص فال حيتمل معىن آخر لكن لو  ال وإن نواهاواحدة فال يقع به ث
قال أنت طالق فقط ومل يقل واحدة فهذا حيتمل ألنه ليس بنص فيحتمل الواحدة 

كل الطالق أو أكثره أو عدد ( أنت طالق )  ويقع بلفظ(  :واالثنتني والثالث مث قال
ا ال حيتملها لفظه كقوله  أل)  احلصى أو الريح أو حنو ذلك ثال ولو نوى واحدة

إذاً هذه الصورة األوىل إذا قال أنت طالق كل الطالق وهو ثالث، أو أكثره  مائة طالق
وإن  :وهو ثالث، عدد احلصى مليارات فالثالث ستقع وما زاد لغو وهكذا، الصورة الثانية

ل فطلقة قال أنت طالق أغلظ الطالق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو عظم اجلب
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الفرق بني أن أقول أنت طالق عدد اجلبال وبني أن أقول أنت طالق مثل  إن مل ينو أكثر
)  طلق وإن( : اجلبل يعين طلقة واحدة لكن كبرية جدا إذاً ما فيه عدد، القاعدة الثالثة

كنصف )  مشاعاً  جزءاً ( طلق منها )  أو( كيد أو أصبع )  عضواً ( من زوجته 
ن قال هلا )  مبهماً ( جزءا )  أو( كنصفها الفوقاين )  معيناً  (جزءا )  أو( وسدس 

يعين الصورة اآلن طلق منها عضوا سأمثل يدك طالق أو جزء مشاع نصفك  جزؤك طالق
طالق أو جزء مشاع معني نصفك الفوقاين طالق ألن فيه اللسان وال يريده فهو طالق أو 

يت حكمها  جزءا مبهما كما لو قال بعضك طالق، وهذه الصورة الثالثة وإىل اآلن مل 
ا تطلق أي وقعت فال تتبعض فليس إن قال يدك طالق واليد الثانية ال  وسيأيت حكمها أ

لزوجته أنت )  قال أو(  :قال: تطلق فكل اجلسم يطلق، اآلن انتقل إىل القاعدة الرابعة
لو جزء يف إذاً  ألن الطالق ال يتبعض)  نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت( طالق 

(  :قال: جسمها أو جزء يف الطلقة كله يقع، فال يوجد نصف طلقة، املسألة اخلامسة
هذه ال تقع روحك طالق، سنك طالق، شعرك طالق، ظفرك طالق،  وعكسه الروح

فإذا قال هلا )  وعكسه الروح والسن والشعر والظفر وحنوه(  :عكسه وحنو ذلك، قال
ملاذا؟  مسعك أو بصرك أو ريقك طالق مل تطلق روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو

وعتق يف ذلك   :يقولون هذه األشياء هلا حكم املنفصل يعين ليست بعضو مستقل، قال
يعين إذا أعتق اليد أعتق كله وإذا أعتق السن لو قال عتقت سنك أو شعرك فال كطالق 

ا أنت طالق( زوجة )  ـوإذا قال ل(  :يعتق، الصورة السادسة مرتني )  وكرره مدخول 
أي وقع الطالق بعد التكرار فإن كرره مرتني وقع اثنتني وإن  )  العدد وقع( أو ثال 

أنت طالق  أنت طالق لو قال أنت طالق كرره ثال وقع ثال ألنه أتى بصريح الطالق
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وهي استثناء من : أنت طالق اثنتان هذا معىن كرره، املسألة السابعة ثالثة، أنت طالق
إذاً لو قال أنت طالق )  يصح "أ"كيداً ( بتكراره )  إال أن ينوي(  :ة، قالالسادس

طالق طالق كم طلقة؟ ثالث، ما رأيكم لو كان هو كررها يريد التأكيد نقول نقبل هذا 
بشرط أن يكون التأكيد يصح، كيف يكون التأكيد يصح؟ إذا كان متصال ممكن يصرفه 

يعين يقول أنت طالق طالق فهذا معقول أن  صالن يكون مت: إىل التأكيد وهلذا قال
كيد لكن ال يقول أنت طالق وبعد ساعتني يرجع هلا يقول أنت طالق فهذا ليس  يكون 

قال ! يعين قال أنت طالق فلم تفهم ماذا تقول؟" ب") إفهاماً ( ينوي )  أو( بتأكيد، 
فيقع واحدة  :أنت طالق فهو يكرر إلفهامها وال يكرر إلحداث طلقة جديدة، قال

النصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد املتصل فإن انفصل التأكيد وقع أيضا 
 أو بثم( ن قال أنت طالق بل طالق ) بل وإن كرره ب( : املسألة الثامنة لفوات شرطه

)  قال أو( ن قال أنت طالق فطالق )  لفاء أو( ن قال أنت طالق مث طالق ) 
معها طلقة ( طلقة )  أو( طلقة )  قبلها( طلقة )  أو( طلقة )  عدهاب( طالق طلقة 
ا)  وقع اثنتان ا فأحيا واحدة وأحيا اثنتان،   يف مدخول  لكن إذا كان غري مدخول 

ا وقعت األوىل فبانت وجاءت بل  كيف؟ إذا قال أنت طالق بل طالق ستقع واحدة أل
ا فما بعد بل أجنبية، ومث كذلك ستقع واحد ة، طالق فطالق األوىل ستقع وتصبح أجنبية 

فالثانية تقع على أجنبية فال تقع إال واحدة لكن إذا قال بعدها طلقة معناه ال تقع لكن 
لو قال معها طلقة أو فوقها طلقة أو حتتها طلقة معناه طلقتني مع بعض ستقع اثنتني حىت 

ا قال ا)  وقع اثنتان :يف غري املدخول  ألن للرجعية حكم الزوجات  "أ"يف مدخول 
ا( الطالق  يف حلوق ألو  "ب"وإن مل يدخل  ألن البائن )  بعدها ومل يلزمه ما ىلنت 

ال يلحقها طالق خبالف أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو حتت طلقة أو 
ا (  :املسألة األخرية وهي املعلق، قال فوقها أو حتتها طلقة فثنتان ولو غري مدخول 
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يعين لو قال هلا إن قمت  الذي تقدم ذكره)  هذا يف كاملنجز( من الطالق )  واملعلق
فأنت طالق وطالق وطالق ثالثة، إن قمت فأنت طالق مث طالق مث طالق كم تقع؟إذا كان 

ا واحدة يقول نفس احلكم ا ثالث وإن كان غري مدخول  فإن قال إن قمت  مدخول 
افأنت طالق وطالق وطالق فقا لواو مع  مت وقع الثالث ولو غري مدخول  ألن هذه 

وإن قمت فأنت طالق فطالق أو مث طالق وقامت وقع ثنتان يف  بعض ليس فيها ترتيب
ألوىل ا وتبني غريها  ألوىل مدخول  ا تبني    .يعين غري املدخول 

  فصل يف االستثناء يف الطالق
( عدد ) فأقل من عدد الطالق و استثناء النصف ( أي من الزوج )  منه ويصح( 

كيف من عدد الطالق؟ لو  فال يصح استثناء الكل وال أكثر من النصف)  املطلقات
قال أنت طالق ثال إال واحدة صح ذلك، ثال إال اثنتني ال ألنه استثىن أكثر من 

النصف فال يصح، لو قال نسائي األربعة طوالق إال واحدة صح ذلك، أو إال اثنتني صح 
لك يعين إال فالنة وفالنة صح ذلك لكن لو قال نسائي األربع طوالق إال ثالث فال ذ

فإذا ( : يصح ذلك إذاً ال يصح استثناء الكل وال يصح استثناء أكثر من النصف، قال
ن به أن ) قال أنت طالق طلقتني إال واحدة وقعت واحدة  ألنه كالم متصل أ

ألول ثناء طبعا لكي يصح البد أن يكون النصف فأقل يشرتط لالست املستثىن غري مراد 
ويه، قال تعاىل حكاية عن  هذا األول، الشرط الثاين البد أن ينويه قبل أن يستثين يكون 

 يريد به الرباءة من غري هللا عز وجل} إنين براء مما تعبدون إال الذي فطرين { إبراهيم 
هذا  قملا سب)   واحدة فطلقتانإال ثال( أنت طالق )  قال وإن( نعم هذا استثناء، 
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قل من النصف، يعين اثنتان لو  وإن قال إال طلقتني إال واحدة فكذلك مثال لالستثناء 
قال أنت طالق ثال إال طلقتني فكم تبقى؟ واحدة مث قال إال واحدة فكم يبقى؟ اثنتان 

قص واحدة يعين واحدة فصار استثىن ثال ث إال واحدة يعين يقول هي ثال إال طلقتني 
أما لو استثىن ثال إال طلقتني فنقول هذا االستثناء ال يصح، إذاً ثالث خنصم منها 

قص طلقة تساوي طلقة واحدة كأنه قال أنت طالق ثالث إال طلقة واحدة،  طلقتني 
وإن قال ثال إال ثال أو إال  ألنه استثىن ثنتني إال واحدة من ثالث فيقع ثنتان :قال

إذا قلنا أن االستثناء غري صحيح يصري الغي ألغوا االستثناء إذا قال  ع الثالثثنتني وق
، لو قال أنت طالق ثال  أنت طالق ثال إال ثال ألغوا إال ثال فيصري أنت طالق ثال

. إال ثنتني فيصري نلغي إال ثنتني إذا قلنا االستثناء غري صحيح يصبح أنت طالق ثال
ن قال نسائي طوالق ونوى إال فالنة )  بقلبه من عدد املطلقات وإن استثىن( : قال
لقلب أم ال يصح؟ املصنف قال   فال تطلق)  االستثناء صح(  هل يصح االستثناء 

لقلب من عدد املطلقات دون عدد الطلقات هذه اخلالصة، من  ماذا؟ سيصح االستثناء 
إال فالنة فهل يقبل هذا أم ال؟ يقبل عدد املطلقات كما لو قال نسائي طوالق ونوى بقلبه 

ملاذا يقبل؟ قالوا ألن كلمة نسائي هذا ليس نصا هذا عام والعام أحيا يطلق ويراد به 
اخلصوص، ماذا يعين ليس نصا؟ النص عند األصوليني هو الذي ال حيتمل إال معىن 

لقلب، فلو واحد، أما إن قال اآلن سننتقل إىل عدد الطلقات وأنه ال يصح االستثناء 
قال أنت طالق ثال ونوى بقلبه إال واحدة يقبل أم ال؟ ال يقبل ملاذا؟ ألن كلمة ثالث 

نص يعين ثالث ال حتتمل اثنني وال حتتمل أربعة فال حتتمل إال ثالث نصا ال حتتمل شيء 
ين فال يصح أن يستثين بقلبه ألن لفظه ال حيتمل غري ذلك خبالف نسائي طوالق حيتمل 

صد بنسائه اجلميع األربع حيتمل أن يقصد الثالث فاحتمل ولذلك صح االستثناء أن يق
ن قال نسائي طوالق ونوى )  وإن استثىن بقلبه من عدد املطلقات( : لقلب، قال
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ألن قوله نسائي طوالق عام جيوز  :قال: التعليل فال تطلق)  االستثناء صح( إال فالنة 
ن استعمال اللفظ العام يف املخصوص سائغ يف التعبري به عن بعض ما وضع له أل

فإذا قال هي طالق ثال ونوى إال واحدة وقعت الثالث  )دون املطلقات  (الكالم 
لنية ألن اللفظ أقوى من النية وكذا لو قال  ألن العدد نص فيما يتناوله فال يرتفع 

ن قال اللفظ أقوى الحظوا اآلربع طوالق واستثىن واحدة بقلبه فتطلق األربع نسائي األ
ألمس انه لو قال أنت طالق طلقة  من النية وهذه تصدق على املسألة اليت مرت معنا 

واحدة ونوى بقلبه ثالث فقال املصنف تقع واحدة ألن اللفظ أقوى من النية لكن حىت 
ين انه ال والنية مقدمة انه إذا قال أنت  يف تلك املسألة هذا كان املذهب لكن فيه وجه 

ق طلقة واحدة ونوى بقلبه ثالث تصري ثالث ألنه أصال لو عرب بتعبري آخر ونوى طال
الثالث وقع لكن على العموم قال ألن اللفظ أقوى من النية، حنن قلنا يف عدد املطلقات 

لو قال نسائي طوالق ونوى إال فالنة يصح أما لو قال نسائي األربع طوالق ونوى إال فالنة 
ألر  بع واألربع رقم ونص ال حيتمل الثالث وال حيتمل اخلمسة، املسألة ال يصح ألنه عرب 

فال )  صح االستثناء فالنة طوالق أربعتكن إال( لزوجاته )  وإن قال(  :الثالثة، قال
الستثناء اآلن سينتقل إىل مسألة شروط صحة االستثناء  تطلق املستثناة خلروجها منهن 
ختصار االستثناء لكي يصح حيتاج إىل شرطني الشرط األول أن يتصال عرفا يعين يقول  و

 نسائي طوالق إال فالنة أو طالق ثالث إال واحدة متصلة لكن ال جيوز أن يقول نسائي
األربع طوالق أو أنت طالق ثالثة وبعد فرتة طويلة يعين بعد انفصال يقول إال فالنة أو إال 

ت طالق ثالث إال واحدة فمىت النية يعين عندما قال أن: واحدة ال يصح، الشرط الثاين
لثالث فهو عندما قال أنت ..يكون نوى استثناء الواحدة؟ قبل أن  يعين عند تلفظه 
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وي االستثناء أما لو قال أنت طالق ثالث واتصل الكالم وهو  طالق نوى اثنتني يعين 
ملا  يقول ثالث بعدما قال ثالث أصابه ندم بسرعة فقال إال واحدة نقول ال يرتفع مادام

لثالث وقعت الثالث وبعدها بلحظة بثانية يريد يرفع واحدة من الثالث ال ترتفع،  تلفظ 
فهمتم الفرق، فالبد أن يكون االستثناء قبل كمال ما استثىن منه يعين البد أن ينوي أن 

يقول إال واحدة قبل أن يفرغ من كلمة ثالث أما إذا فرغ من الثالث قال أنت طالق 
وي االستثناء وبعد أن انتهى من حرف الثاء استدرك وقال إال واحدة ثالث وما كان 

فنقول ال يرتفع وقعت الثالث طلقات فال ميكن رفعها بعد ذلك، إذاً بشرطني األول 
 ) وال يصح استثناء مل يتصل عادة(  :االتصال والثاين النية وسيذكرها املصنف اآلن، قال

ألن غري  عادة والشرط هو أن يتصل عادة هذا الشرط األول معناه هو قال مل يتصل
ألول والطالق إذا وقع ال املتصل ميكن رفعه خبالف املتصل  يقتضي رفع ما وقع 

فإن االتصال جيعل اللفظ مجلة واحدة فال يقع الطالق قبل متامها ويكفي اتصاله لفظا 
ي أنت اآلن يبني كيفية االتصال إما لفظ أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال وحنوه

طالق ثالث إال واحدة، أو حكما أنت طالق ثالث فأخذ نفس مث أكمل إال واحدة فهذا 
(  :يعترب متصل حكما، أو غلبه سعال أنت طالق ثالث مث غلبه السعال مث أكمل، قال

الشرط الثاين  االستثناء ملا تقدم)  وأمكن الكالم دونه بطل( االستثناء )  انفصل فلو
قبل كمال ما ( أي نية االستثناء )  النية( ط صحة االستثناء أي شر )  وشرطه(  :قال

و لالستثناء مث عرض له االستثناء فقال ) استثىن منه  فإن قال أنت طالق ثال غري 
اآلن يقول الشرط كذلك يعين لو قال أنت  إال واحدة مل ينفعه االستثناء ووقعت الثالث

رجت فنقول نفس الكالم الشرط البد أن طالق وقع الطالق، قال أنت طالق مث قال إن خ
يكون متصل يعين الشرط مثل االستثناء البد أن يكون متصل والبد أن يكون منو أما 

إن قال أنت طالق مث تذكر قال إن خرجت إىل السوق نقول أنت طالق وقع الطالق، إن 
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ه وكذا شرط متأخر وحنو  :خرجت إىل السوق هذه ال ميكن أن ترفع طالق حصل، قال
ا صوارف اللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية حنوه مثال وصف أو بدل  أل

يعين هذه األشياء وهو الشرط : أنت طالق حائضا أو مسافرة يعين إن سافرت، قال
واالستثناء والصفة تصرف اللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية فالبد أن تقارن 

للفظ فال تنفصل و  االلفظ السابق    .لنية يعين أن ينوي 
  الطالقإيقاع  حكم ب

  )املستقبل( وقوعه يف الزمن) و املاضي(الزمن  )يف(
 أو] ١[أنت طالق أمس ( لزوجته )  إذا قال( : املسألة األوىل: عند اآلن جمموعة صور

وطبعا هذا لغو فأنت طالق أمس ال يقع أمس قبل أن أنكحك ( قال هلا أنت طالق ) 
تزوجك ال يقع أصال إال يف حالة إذا قال أنت طالق أمس أو قال أنت طالق وقبل أن أ

قبل أن أنكحك ونوى وقوعه يف احلال وقع يف احلال أما إذا قصد أمس فهذا لغو وال يقع 
لالستباحة وال ميكن  ألنه رفع الطالق)  مل يقع "أ"ومل ينو وقوعه يف احلال :وهلذا قال
وقع يف احلال ألنه مقر على نفسه مبا هو  "ب"ه اآلنوإن أراد وقوع املاضيرفعها يف 

ا طالق )  وإن أراد( : مث قال أغلظ يف حقه أو بطالق سبق  "ج"منه)  بطالق سبق( أ
ن كان صدر منه طالق قبل ذلك أو كان طالقها صدر من زيد )  من زيد وأمكن( 

و أنت طالق واضح هذا أنت طالق أمس يقصد من زيد أ منه ذلك)  قبل( وقبل ذلك 
ألن لفظه حيتمله فال  :العام منه يعين أ العام طلقتك الطلقة األوىل قبل ذلك ملاذا؟ قال

معناه لو   مل تكن قرينة كغصب وسؤال طالق ما ":د"الصورة  يقع عليه بذلك طالق
كانت يف حالة الغضب أو سؤال الطالق هي سألته الطالق فقال أنت طالق أمس معناه 
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من قال أنت طالق )  مات فإن( ":ه"املعىن، بعد ذلك الصورة األخرية يريد وقوعه هذا
ملتبادر )  تطلق أو جن أو خرس قبل بيان مراده مل(  أنكحكأمس أو قبل أن  عمال 

ا طالق أمس وهذا غري صحيح إال إذا نوى وقوعه اآلن وهو اآلن مات  من اللفظ وهو أ
اآلن أم أراد أمس كما هو الظاهر فنعمل أو جن أو أصابه خرس املهم مل نعرف هل أراد 

(  :اللفظ على الظاهر ونقول هو أمس فهو لغو إذاً ال تطلق، انتقل اآلن إىل الصورة الثانية
تصوروا معي إذا قال )  أنت طالق ثال قبل قدوم زيد بشهر( ] ٢[لزوجته)  وإن قال

لق قبل شهر، لو جاء يف هذه الكلمة فجاء زيد يف نفس اليوم معناه كأنه قال هلا أنت طا
يوم، لو جاء بعد شهر ٢٨يوم، بعد الغد كأنه قال قبل ٢٩الغد كأنه قال أنت طالق قبل 

ويوم معناه كأنه قال هلا أنت طالق غدا معناه سيقع، فهمتم الفرق اآلن، إذاً إذا قال أنت 
ا دة معناه أ طالق أي  طالق قبل قدوم زيد بشهر ننتظر قدومه فإن قدم بعد مدة شهر وز

ا طلقت يف الزمن املاضي إذاً إن  طلقت بعد هذا الكالم، وإن كان أقل من ذلك معناه إ
دة معناه إنه طالق مستقبل وإن كان  جاء بعد هذا الكالم وقدم بعد هذا القول بشهر وز

أقل من ذلك معناه إن الطالق يف املاضي والطالق يف املستقبل يقع والطالق يف املاضي 
لو جاء بعد شهرين كأنه قال هلا أنت طالق بعد شهر وهكذا، فهمتم اآلن ال يقع، 

ا مسألة شائكة قليال فركزوا على الكالم، قال (  لزوجته)  وإن قال(  :املسألة، انتبهوا أل
لتعليق )  أنت طالق ثال قبل قدوم زيد بشهر هذا احلكم األول ألننا مل تسقط نفقتها 

ا حمبوسة ال ندري هل هي طالق أم غري  طالق، طبعا إىل أن يتبني وقوع الطالق أل
ألننا ال نعلم مىت تطلق أصال، هل سيظهر قوله  ومل جيز وطؤها :ألجله، احلكم الثاين قال

ا طلقت هذا اليوم أو بعد  ا تطلق غدا أو أ هذا مثل طالق أمس فال طالق أو يظهر أ
حني عقد الصفة إىل قدومه ألن كل  من ومل جيز وطؤها :يومني أو ثالثة ال نعرف، قال

يت حيتمل أن يكون شهر وقوع الطالق جزم به بعض األصحاب يت  شهر  إذاً لو مل 
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ا ال تطلق ألنه علق الطالق  زيد هذا فال يطأها إىل أن ميوت زيد فإذا مات زيد عرفنا أ
يت، مث قال  قدم( إن )  ـف (: بقدومه ولن يقدم زيد أما مادام أن زيد حي فال ندري مىت 

(  كقوله أنت طالق أمس)  مل تطلق( أي مضي شهر أو معه ) قبل مضيه  (زيد  "أ")
)  يقع( أي يتسع لوقوع الطالق فيه )  بعد شهر وجزء تطلق فيه( "ب"إن قدم)  و

املقصود إن كان الطالق أي تبينا وقوعه لوجود الصفة فإن كان وطئ فيه فهو حمرم 
ال، ووطئه هلا إرجاع هلا إذاً إذا قدم بعد شهر وجزء كأنه قال هلا ئن أما إذا كان رجعي 

أنت طالق غدا، الحظوا اآلن هو جاء بعد شهر ويوم، خالل هذا الشهر هو طالقها يف 
احلقيقة تبني إنه وقع بعد يوم لكن هو استمر طيلة الشهر يطأها فيحرم عليه إن كان هذه 

م طلقت ثال فهو ال جيوز له ذلك، وإن كانت الطلقة الثالثة فهي بعد هذا الكالم بيو 
ا رجعية لكن نفرض إن هو بعد يوم املفروض يكون وقع الطالق وهو  رجعية تبينا أ

استمر جيامع فنقول مثال جامع بعد يومني فجماعه بعد يومني إرجاع هلذه املطلقة الرجعية 
ئن معناه حيرم  نه وطئ من ال حتل له، فهمنا مهر مثلها ملاذا؟ أل وهلا املهرلكن إذا كانت 

ا مسألة صعبة! املسألة؟ فإن (  :افرض انه خالعها، قال: بقي لنا مسألة أخرية وننتهي أل
)  صح اخللع( مثال ) شهر ويومني  بعد( زيد )  وقدم(  مثال)  خالعها بعد اليمني بيوم

ئن؟ البد تتصوروها معناه ال طالق وقع بعد ركزوا اآلن اخللع وقع على زوجة أم على 
اية  يومني من كلمته هذه يعين اليوم األول بعد قوله هي زوجة واليوم الثاين هي زوجة ويف 

اليوم طلقت بقدوم زيد أو لو جاء يف أول اليوم الثاين فاليوم الثاين أصبحت أجنبية، 
ر اليوم األول هي زوجة واليوم الثاين هي أجنبية لكن حنن ال نعرف فاستم: أصبح كالتايل

على هذا الكالم شهر ويومني مث جاء زيد وعلمنا أن اليوم األول بعد هذا القول كانت 
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زوجة واليوم الذي يليه هي أجنبية فهب أنه خالعها يف هذا اليوم فهل يصح اخللع؟ يصح 
ألنه خالع زوجة وطالقها يف اليوم الثاين، هل يقع؟ ال ألننا سنكتشف أن زيد جاء وقد 

افرض انه خالعها يف : ح اخللع ولن يصح الطالق، خذوا العكسنت منه فإذاً سيص
اليوم الثالث فنقول يف اليوم الثاين وقع الطالق ويف الثالث جاء اخللع فهل وجد زوجة أم 

أجنبية؟ يعتمد إن كان هذه الطلقة الثالثة فهي أجنبية وال يصح اخللع فنقول يصح 
طالق ويصح اخللع فاألجنبية ختالع، الطالق ولن يصح اخللع، وإن كانت رجعية يصح ال

( مثال ) شهر ويومني  بعد( زيد )  وقدم(  مثال)  فإن خالعها بعد اليمني بيوم(  :قال
ا كانت زوجة حينه )  صح اخللع ئن )  وبطل الطالق املعلق( أل ألنه وقت وقوعه 
طل معناه إذا قلنا أن اخللع أي يقع الطالق ويبطل اخللع )  وعكسهما(  فال يلحقها

إنه البد يرد هلا الفلوس إذا قلنا أن الطالق البائن هو الذي وقع قبل وجاء اخللع على 
خذ العوض فريد العوض، قال وترجع بعوضه إذا قدم زيد  :أجنبية إذاً ليس له هو أن 

ئنا ألن اخللع مل )  بعد شهر وساعة(  يف املثال املذكور من التعليق إذا كان الطالق 
وإن كان رجعيا وقع اخللع أيضا معناه يقع اخللع ويقع الطالق، املسألة  دف عصمةيصا

قبل موته يبدأ مىت؟ من هذه  ) طالق قبل مويت( لزوجته هي )  وإن قال( : الثالثة
لكن لو قال قبيل مويت معناه تطلق يف  اللحظة فاآلن حنن قبل موتنا إذاً تطلق يف احلال

وإن قال مع مويت أو بعد مويت ال يقع شيء ألنه مع املوت اللحظات األخرية من حياته، 
)  وإن قال( : يعين مع خروج الروح فال ينفسخ العقد أو بعد موته لن حيصل طالق، قال

 ألن ما)  طلقت يف احلال( أو موتك أو موت زيد  "أ") طالق قبل مويت( لزوجته هي 
وإن قال قبيل  فيها، يعين من اللحظة اليت تكلم قبل موته من حني عقد الصفة

(  مصغرا وقع يف اجلزء الذي يليه املوت ألن التصغري دل على التقريب"ب"مويت
 "د") أو بعده( أي مع مويت " ج") معه( إذا قال أنت طالق  يعين ال يقع ) وعكسه
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ملوت فلم يبق نكاح يزيله الطالق وإن قال يوم  فال يقع ألن البينونة حصلت 
  .ين أول اليوميع طلقت أوله "ه"مويت

  فصل
أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت ( إن قال )  و(  :املسألة األوىل

إذاً إذا علق الطالق على شيء  لذاته أو عادة) احلجر ذهبا وحنوه من املستحيل 
كأن رددت أمس أو مجعت بني الضدين أو   مستحيل يف العادة أو مستحيل يف ذاته

مل (  :البهيمة ليست هلا مشيئة، قال أو البهيمةمشيئة، فامليت ليست له شاء امليت 
يعين لو علق الطالق على وجود مستحيل فهل  ألنه علق الطالق بصفة مل توجد)  تطلق

لو علق الطالق على عدم وجود املستحيل : املستحيل يوجد؟ ال إذاً لن تطلق، لو عكس
ت يف السماء يقصد من غري هل املستحيل سيوجد؟ ال إذاً ستطلق يف احلال، يعين إن طر 

طائرة لكن اليوم لو أحد قال إن طرت ويقصد الطائرة فال يصري مستحيل يصري إن 
صعدت الطائرة تطلق وإن مل تصعد ال تطلق لكن إن قصد الطريان املستحيل فهذا يصري 

هو فعل املستحيل فإن قال إن طرت يف السماء فأنت طالق ال تطلق، وإن قال إن مل 
ا ال تستطيع تطري يف السماء، قالتطريي يف ا ( : لسماء فأنت طالق ستطلق يف احلال أل

 ألنه علق الطالق على عدم فعل املستحيلهذه املسألة الثانية )  وتطلق يف عكسه فورا
 املستحيل على النفي يف( أي عكس ما تقدم تعليق الطالق )  وهو(  وعدمه معلوم

يعين إن مل أقتل  ألقتلن امليت( أنت طالق  :اللو ق )مثل يعين على عدم فعل املستحيل 
يعين  أو ألصعدن السماء امليت فأنت طالق إذاً هو لن يقتل امليت فامليت ميت ال يقتل

معناه يقول إن مل أشرب  كألشربن ماء الكوز وال ماء به ) وحنومها إن مل أصعد السماء
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ء فارغ فهل سيشرب  ء فأنت طالق واإل ماء هذا مستحيل إذاً ستطلق املاء الذي يف اإل
يعين إذا مل تطلع الشمس إذا توقفت الشمس عن  الشمس تأو ألطلع: يف احلال، قال

يعين إن مل أطري إذاً هي  أو ألطرينالطلوع فأنت طالق هل الشمس ستتوقف إذاً ستطلق، 
هذه  فيقع الطالق يف احلال ملا تقدم وعتق وظهار وميني  :تطلق يف احلال، قال

إذاً هذه املسألة وهو التعليق على  كطالق يف ذلك :الث مسائل والرابعة هي الطالقث
فعل املستحيل أو عدم فعل املستحيل األحكام فيها تتساوى يف مسألة الطالق والعتق 

إن مل تطر يف السماء فأنت حر وهو لن يطري فيصري حر، : والظهار واليمني، مثال ذلك
وهللا لن : علي كظهر أمي إذاً هي عليه كظهر أمه، اليمنيإن مل تطريي يف السماء فأنت 

أدخل بيتك إن مل تطر يف السماء إذاً لن تدخل بيته أو العكس، ننتقل إىل املسألة الثالثة، 
ال يقع به  :هذا لغو ال يؤثر، قال ) لغو( كالم )  وأنت طالق اليوم إذا جاء غد(  :قال

يت بعد ذهابهيت يف شيء لعدم حتقق شرطه ألن الغد ال وإن  :املسألة الرابعة  اليوم بل 
 قال أنت طالق ثال على سائر املذاهب وقعت الثالث وإن مل يقل ثال فواحدة

اليوم طلقت ( هذا )  أنت طالق يف هذا الشهر أو( لزوجته )  وإذا قال(  :اخلامسة
 وقع لوجود ظرفه ألنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له فإذا وجد ما يتسع له)  يف احلال

( يف ) السبت أو ( يوم ) يف غد أو ( أنت طالق )  وإن قال(  :املسألة السادسة
وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت وغروب الشمس )  رمضان طلقت يف أوله

( أن الطالق إمنا يقع )  وإن قال أردت(  :املسألة السابعة من آخر شعبان ملا تقدم
منه حكما ألن آخر )  وقبل دين( األوقات اليت ذكرت  أي آخر هذه)  آخر الكل

هذه األوقات ووسطها منها فإرادته لذلك ال ختالف ظاهر لفظه خبالف أنت طالق 
إذا قال أنت طالق غدا فال  غدا أو يوم كذا فال يدين وال يقبل منه أنه أراد آخرمها

كن آخره، املسألة حيتمل إال أوله وال حيتمل آخره لكن إن قال أنت طالق يف غد مم
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: تطلق بعد ثالثني يوم، وإىل سنة ) أنت طالق إىل شهر( إن قال )  و( : الثامنة
اية الشهر قد تكون ثالثني وعشرين ١٢ شهر من الكلمة، لو قال إىل الشهر يعين إىل 

اية هذه السنة يعين بذي احلجة، قال  و(  :وممكن يكون يوم واحد، وإىل السنة يعين إىل 
روي عن ابن " أ") طلقت عند انقضائه( مثال )  أنت طالق إىل شهر( ال إن ق) 

ملا قال أنت  ذلك أنه جعل الطالق غاية حيب ذر فيكون توقيتا إليقاعه ويرجعباس وأ
طالق إىل شهر يعين جعل له غاية غايته شهر يعين يبتدأ بعد شهر يعين بعد ثالثني يوم 

 (وقوعه  "ب") إال أن ينوي( منا الغاية ألوله وال غاية آلخره وإ :من هذه الكلمة، قال
لو قال أنت طالق إىل شهر قصد من اآلن وقع وإن مل يقصد يف احلال ) يف احلال فيقع 

)  و(  :من اآلن معناه سيبدأ الطالق بعد شهر، إىل سنة سيبدأ بعد سنة، املسألة التاسعة
إن { لقوله تعاىل )  شهرا اثين عشر( انقضاء )  ـطالق إىل سنة تطلق ب( إن قال أنت 

ألهلة ويكمل ما } عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا  أي شهور السنة وتعترب 
لعدد يعين يكمل ثالثني يوم يعين مبعىن ملا قال أنت طالق إىل سنة يقول  حلف يف أثنائه 

قي  ١٢بعد   ١٥يوم من حمرم معناه البد يكمل  ١٥شهر وهو اآلن يف نصف حمرم يعين 
قي  م من حمرم فيصري  يت ١١يوم مع  ٢٠يوم أخرى أو مثال أدرك عشرة أ شهر كاملة 

لعدد :بعد ذلك هذا معىن يعين لو قال هذا الكالم يف يوم  ويكمل ما حلف يف أثنائه 
شهر بعد صفر إىل ذي احلجة هذه كاملة مث حمرم الذي بعده ١١عشرين حمرم فإذاً نقول 

أي )  فإن عرفها(  :رم األول، املسألة العاشرة واألخرية، قاليكمل النقص الذي يف حم
نسالخ ذي احلجة( كقوله أنت طالق إذا مضت السنة )  لالم( السنة  )  طلقت 

وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق مبضي ثالثني يوما  ألن أل للعهد احلضوري
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شهر فبانسالخ الشهر يعين لو قال أنت طالق إذا مضى ال فبانسالخهوإذا مضى الشهر 
نتهاء الشهر، تطلق يف آخر  هوأنت طالق يف أول الشهر تطلق بدخوله ويف آخر  يعين 

  .   جزء منه
لشروط   ب تعليق الطالق 

ا بسكون النون نتيبه على شيء حاصل أو غري حاصل أي تر  ( و  أو إحدى أخوا
لغ عاقل أو يعين" ٢"الطالق لقيع "١") إال من زوج( التعليق )  ال يصح  يكون إما 

فلو قال إن تزوجت امرأة وفالنة فهي طالق مل مميز عاقل يعين جتاوز السبع ولو مل يبلغ، 
ال يقع الطالق ألنه مل يتزوجها حىت يعلق والطالق ال ميكن أن يقع إال من  يقع بتزوجها

ر نذ حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ال زوج وهو اآلن ليس بزوج،
 البن آدم فيما ال ميلك وال عتق فيما ال ميلك رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وحسنه

( أي علق الزوج الطالق  ]١[) فإذا علقه(  :اآلن املسألة األوىل، إذا علقه بشرط
هذا هو مثال للشرط املتقدم،  متقدم أو متأخر كإن دخلت الدار فأنت طالق)  بشرط

 أي قبل وجود الشرط)  مل تطلق قبله( طالق إن قمت  أو أنت :ومثال الشرط املتأخر
لشرط فلم " أ"أي عجلت ما علقته)  ولو قال عجلته(  مل يتعجل ألن الطالق تعلق 

طالق سوى الطالق املعلق وقع فإذا وجد الشرط  "ب"يكن له تغيريه فإن أراد تعجيل
يقع إال إذا حصل إذا علقه بشرط نقول ال  الذي علق به الطالق وهي زوجته وقع أيضا

الشرط، لو قال عجلت الشرط ال يتعجل لكن إن أراد طالقا جديدا فيصري هذا طالق 
من علق الطالق )  وإن قال(  :جديد واملعلق يف زمنه يبقى كما هو، املسألة الثانية

لشرط ومل أرده( بشرط  اآلن هو قال الشرط لكن بعدها قال هذا الشرط  سبق لساين 
ألنه أقر على نفسه مبا )  احلال يف( الطالق )  وقع :خطأ لساين، قال أ ما أردته هو

مة التهمة لو قال أنت طالق مث قال أردت شرطا نقول أنت متهم  هو أغلظ من غري 
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اآلن أنك تريد ترفع الطالق أما أن يقول شرطا مث يقول أ مل أقصد الشرط هذا ليس 
يعين أنت طالق وقال أردت إن قمت ( ته لزوج)  وإن قال(  :مبتهم، املسألة الثالثة

يعين عند  لعدم ما يدل عليه)  حكما( منه )  مل يقبلأضمر الشرط يف قلبه هنا التهمة 
يقع بكونه حال  ونصبايعين على كونه خرب  وأنت طالق مريضة رفعاالقضاء ال يقبل 

بكسر )  إن(  املستعملة غالبا)  وأدوات الشرط(  :يعترب شرط، املسألة الرابعة مبرضها
 بفتح اهلمزة وتشديد الياء)  وإذا ومىت وأي( وهي أم األدوات  اهلمزة وسكون النون

)  وحدها للتكرار( أي كلما )  وكلما وهي( بفتح امليم وسكون النون )  ومن( 
نية ال، كلما قمت  الحظوا لو قال إن قمت فأنت طالق قامت طلقت، قامت مرة 

 :املرة الثانية طلقت قامت الثالثة ألن كلما للتكرار، قالفأنت طالق قامت طلقت قامت 
ا تعم األوقات فهي مبعىن كل وقت وأما مىت فهي اسم زمان مبعىن أي وقت ومبعىن  أل

لو قال مىت قمت فأنت طالق هذا للزمان مبعىن أي وقت اكتبوا  إذا فال تقتضي التكرار
أي كل )  وكلها( : لتكرار، مث قالعندها فال تقتضي التكرار ومبعىن إذا فال تقتضي ا

األدوات اليت ذكرها املصنف هي مثانية هذه الثمانية اقسموها  أدوات الشرط املذكورة
جمموعتني جمموعة فيها حرف واحد وهي إن وجمموعة فيها السبعة الباقية، وجعلناها 

ل هذه جمموعتني ألن هناك فرق يف األحكام، املسألة اآلن اليت نريد أن نعرفها هي ه
األدوات للرتاخي أم للفور يعين لو قال إن قمت فأنت طالق فمىت تطلق؟ إذاً نقول هي 

للرتاخي كلها للرتاخي، مىت تصبح للفور؟ وتكون للفور إذا وجدت نية الفور أو قرينة 
موعة األوىل وهي  تقتضي الفور أو اقرتنت بلم فتصبح للفور إال إن، دعو نتكلم عن ا

للرتاخي مىت تكون للفور؟ بسببني ومها نية الفور أو قرينة تقتضي الفور إن : إن وحدها
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موعة الثانية وهي السبعة األخرى مىت تكون للفور؟ بنفس األمرين األوىل  فتكون للفور، ا
لث ونقول وإذا اقرتنت بلم يعين  ومها نية الفور أو قرينة تقتضي الفور ونزيد أيضا سبب 

ا تطلق على لو قال إذا مل تقومي فأ نت طالق ومرت حلظات يبديها القيام فيه، معناه أ
ا؟ إذا قلنا على الفور  الفور بسرعة بعد هذا الكالم إن مل تقم أم إذا مل تقم آلخر حيا

معناه مبجرد أن ينتهي الكالم وال تقوم فتطلق وإن قلنا على الرتاخي معناه ننتظرها آلخر 
ا فإذا أدركها املوت ومل تقم ا مل تطلق قبل ذلك حيا إذاً السبعة تكون للفور . عرفنا أ

موعة الواحدة وهي إن تكون للرتاخي : بثالثة أسباب نية الفور، قرينة الفور، مع مل، وا
إذا وجدت نية الفور، أو قرينة الفور، هذا الكالم ينبين عليه لو قال إن مل : إال يف صورتني

ى الرتاخي فننتظرها آلخر احلياة، وإذا قال إذا مل تقومي فأنت طالق ومل تقم معىن هذا عل
تقومي فأنت طالق معناه اآلن، نفس الكالم لو قال إن مل تقومي فأنت طالق هي على 

الرتاخي ونوى الفور تصبح للفور، أو وجدت قرينة للفور يعين هو اختلف معها اآلن البد 
أي كل )  وكلها( : ن، قالتقومي ومل تقم قال إن مل تقومي فأنت طالق معناه يقصد اآل

أو  اً أو نيته فور ( أي بدون مل )  بال مل( وحيثما )  ومهما( أدوات الشرط املذكورة 
إال مع نية الرتاخي أو )  مع مل للفور( هي )  و للرتاخي( أي قرينة الفور )  قرينته
ا للرتاخي حىت مع مل )  إال إن( قرينته  خلت من  مل إن قرينة مع عدم نية فور أو( فإ

ا يف حق السبعة للفور ومع إن للرتاخي أما إن جاءت مل مع نية   النية فاألصل أ
الرتاخي فتصبح للرتاخي أو قرينة تراخي فهي للرتاخي إذاً مل تدور مع القرينة لكن حنن 

نقول تدور مع القرينة إن وجدت، مع النية إن وجدت، وإن خلت فاألصل فيها أن مل مع 
إن للرتاخي وأما النية أو القرينة فهذه تغلب مل وتغلب كل شيء، اآلن  السبعة للفور ومع

قمت فأنت )  أو إذا( فأنت طالق )  إن قمت( لزوجته )  قال فإذا :سيذكر أمثلة
 أو من قامت( قمت فأنت طالق )  أي وقت أو( قمت فأنت طالق )  أو مىت( طالق 
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عقبه )  طلقت( القيام )  دأو كلما قمت فأنت طالق فمىت وج( منكن فهي طالق ) 
ا للرتاخي، قال حللفوإن بعد القيام عن زمان ا )  املعلق عليه وإن تكرر الشرط( : أل

يعين لو قال إن قمت فأنت طالق قامت تطلق وجلست مث  ملا تقدم)  احلنث( مل يتكرر 
يف   إال(  :قامت ال تطلق إال يف كلما لو قال كلما قمت فأنت طالق فكل قيام تطلق قال

إن قال )  و( : ، املسألة اخلامسةفيتكرر معها احلنث عند تكرر الشرط ملا سبق)  كلما
هذا للرتاخي أم للفور؟ للرتاخي إال إذا وجدت نية يصبح مل أطلقك فأنت طالق ( إن 

ومل ينو وقتا ومل تقم قرينة بفور ومل يطلقها طلقت يف آخر حياة أوهلما : للفور وهلذا قال
طلق يف آخر حلظة يعين إذا بقي من حياة امليت ما ال يسع إال للطالق يعين يعين ت)  مو

قبل ما ميوت بثواين مخس ثواين تكفي إذاً تطلق يف آخر حلظات ففي هذه اللحظات اليت 
ا للرتاخي، قال ألنه علق الطالق على ترك الطالق فإذا  :قبل املوت يقع الطالق أل

امات الزوج فقد وجد الرتك منه وإن  (  :املسألة السادسة ماتت هي فات طالقها مبو
أو أي ( أطلقك فأنت طالق )  أو إذا مل( أطلقك فأنت طالق )  مىت مل( إن قال )  و

 ملا تقدم)  وقت مل أطلقك فأنت طالق ومضى زمن ميكن إيقاعه فيه ومل يفعل طلقت
وإال تطلق، املسألة  ألنه صار على الفور معناه إما أن يطلق بسرعة أو تفعل الشرط بسرعة

هذا للفور أم للرتاخي؟ للفور إال إذا  كلما مل أطلقك فأنت طالق( وإن قال : السابعة
أي واحدة بعد )  مرتبة( طلقات ) ومضى ما ميكن إيقاع ثالث  نوى أو كانت قرينة

ا( أي يف الزمن الذي مضى )  فيه( واحدة  ألن كلما )  ثال طلقت املدخول 
ا إذا قال كلما مل أطلقك فأنت طالق إذاً بعد حلظة ما طلقها  ، وغريللتكرار املدخول 

ئن فال تقع، قال يت الثانية والثالثة تكون  ئن و (  :ستقع عليها الطلقة األوىل تصبح 
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ا )  وتبني غريها فال تلحقها الثانية وال )  األوىل( الطلقة )  ـب( أي غري املدخول 
 مل تطلق حىت تقوم مث تقعد "أ") فقعدت قمت إن( قال )  وإن(  :نةاملسألة الثام الثالثة

هو علقه على أمرين مرتبني يعين البد تقوم فتقعد، لو عكست قعدت مث قامت ال يقع 
مل  "ب") قعدت مث( قال إن قمت )  أو( ألنه علق الطالق على قيام فقعود، ترتيب، 

مل تطلق حىت تقوم مث  "ج") ا قمتإذ قعدت( قال إن )  أو( تطلق حىت تقوم مث تقعد 
)  أو( هذا معناه يعين إذا حصل القيام وقعدت معناه فيه ترتيب البد تقوم مث تقعد،  تقعد
البد أول شيء تقوم مث تقعد هذا معىن  معناه فأنت طالق "د"إن قعدت إن قمت( قال 

للغة معىن هذا الكالم إن حصل  القيام مث إن قعدت إن قمت معناه كيف تفهمه؟ تفهم 
ألن لفظ )  مل تطلق حىت تقوم مث تقعد القعود يعين إن قعدت إن قمت يعين بعد القيام

لقعود حنن على العموم نعترب الشرط  ذلك يقتضي تعليق الطالق على القيام مسبوقا 
ا إن " د"حبسب فهمه يف لغة العرب هذا مقتضاه لغة العرب، انتبهوا معي املسألة  صور

ا الذي قدمنا، ما هو الذي حيصل يف الزمن أوال؟ األول أم الثاين؟ الثاين قعدت إن قمت م
هذا هو اعرتاض الشرط على الشرط، عند النحاة يسمى اعرتاض الشرط على الشرط يعين 
خري املتقدم، إن قمت إن  أن يذكر شرطا مث يعرتضه بشرط آخر فيقتضي تقدمي املتأخر و

حنو إن قعدت إن  عند النحاة ويسمى :قالشربت معناه أول شيء تشرب مث تقوم، 
خري املتقدمقمت اعرتاض الشرط على الشرط فيقت ألنه جعل  ضي تقدمي املتأخر و

الثاين يف اللفظ شرطا للذي قبله والشرط يتقدم املشروط فلو قال إن أعطيتك إن 
أله مث مل تطلق حىت تس ماذا يكون األول؟ السؤال مث الوعد مث العطية وعدتك إن سألتيين

كقوله أنت طالق إن )  لواو( إن عطف )  و(  :املسألة التاسعة يعدها مث يعطيها
أي سواء )  ولو غري مرتبني( أي القيام والقعود )  تطلق بوجودمها( ت دقمت وقع

خر ألن الواو ال لو قال إن قمت وقعدت  تقتضي ترتيبا تقدم القيام على القعود أو 
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للجمع فقط البد أن جتتمع هذه األمور لكن األول ما هو  ليس هناك ترتيب الشرط هنا
ن قال إن )  و( إن عطف )  و(  :أو املتأخر ما هو، ليس مبطلوب، املسألة العاشرة

لقيام أو القعود ألن أو )  بوجود أحدمها( قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت  أي 
 فات فاجتمعت يف عنيوإن علق الطالق على ص: املسألة احلادي عشر ألحد الشيئني

هذا التعليق األول مث  كإن رأيت رجال فأنت طالق :يعين يف واحد واملثال سيوضح ذلك
ين لث وإن رأيت أسود فأنت طالق :علق تعليق  وإن رأيت فقيها  :مث علق تعليق 

ألنه حصلت الشروط الثالثة املعلق  فرأيت رجال أسود فقيها طلقت ثال فأنت طالق
  .قعليها الطال

حليض   فصل يف تعليقه 
لوجود )  ول حيض متيقنطلقت  "١"إن حضت فأنت طالق( لزوجته ) إذا قال ( 

مل  والليلةحيض كما لو مل يتم هلا تسع سنني أو نقص عن اليوم  هالصفة فإن مل يتيقن أن
يقول إن حضت فأنت طالق يعين إن بدأ بك احليض فأنت طالق، فبمجرد أن  تطلق

ا طلقت، لكن لو قال إن حضت حيضة ينزل منها دم  حيض وتتأكد أنه حيض نعرف أ
وله، ولو قال إن حضت نصف حيضة معناه  يعين كاملة إذاً ستطلق بنهاية احليض وليس 
م  البد أن تنتهي احليضة كاملة حىت نعرف النصف مىت كان، فإذا حاضت مثال عشرة أ

اية اليوم اخلامس، فهمتم  ا طلقت يف   و(  :، قالاالثالث مسائل، اآلن اقرؤوهعلمنا أ
ول الطهر من حيضة كاملة(  "٢"فأنت طالق)  إذا حضت حيضة( إن قال )   تطلق 
ملرة الواحدة من احليض فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد )  ألنه علق الطالق 

لو كان هو قال هذا الكالم وهي اآلن حائض هل  الشرط وال يعتد حبيضة علق فيها
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تطلق بنهاية احليض؟ ال هو قال حيضة يعين البد حتيض حيضة كاملة تبتدأ وتنتهي نقول 
فإن كانت حائضا حني التعليق مل تطلق حىت تطهر مث حتيض حيضة  :بعد الشرط، قال

فأنت )  حضت نصف حيضة( قال إذا )  وفيما إذا( مستقبلة وينقطع دمها 
ا( ظاهرا )  تطلق(  "٣"طالق ا ألن ا)  يف نصف عاد لعادة فتعلق  ألحكام تتعلق 

وقوع الطالق لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه يف نصفها ألن النصف ال 
احليض قد تطول وقد تقصر فإذا طهرت تبينا مدة م يعرف إال بوجود اجلميع ألن أ

ومىت ادعت حيضا وأنكر فقوهلا كإن  :مسألة جديدةاحليض فيقع الطالق يف نصفها 
فنصدقها ألن ما عند طريق ملعرفة هذا األمر إال ي فأنت طالق وادعته أضمرت بغض

لو قال إن قمت فأنت طالق فقالت قمت يقول ال البد من  خبالف حنو قيام من خالهلا
نقطاع  :بينة، املسألة الرابعة وإن قال إن طهرت فأنت طالق فإن كانت حائضا طلقت 

اً إن طهرت فأنت طالق فإن كانت حائض إذ الدم وإال فإذا طهرت من حيضة مستقبلة
كل الطالق الذي مر أمثلة ال . فبطهرها وإن كانت طاهر فبطهرها من بعد حيضها القادم

ا بدعية فالبدعي منها بدعي وعليه اإلمث لكن الطالق واقع، فنحن اآلن  تؤثر على كو
  .نتكلم عن وقوع الطالق وال نتكلم عن عدم اإلمث

حلمل   فصل يف تعليقه 
حلمل(   فولدت ألقل من ستة أشهر( كقوله إن كنت حامال فأنت طالق )  إذا علقه 
ا كانت حامل يوم التعليق؟ نعم وهو قال إن كنت حامل  من زمن احللف "أ") معناه أ

ا كانت حامل، قال سواء كان يطأ أم  :فأنت طالق وولدت أقل من ستة أشهر معناه أ
ا  )  طلقت منذ حلف( أ بعد حلفه ومل يط "ب"ال أو لدون أربع سنني أل تبينا أ

وإال معناه إذا ولدت ألكثر من ستة أشهر وكان يطأ ومل نتيقن كانت حامال وإال مل تطلق 
وحيرم وطؤها  :احلمل أو أكثر من أربع سنني وكان ال يطأ إذاً مل تكن حامل فال يقع، قال
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نقول ال جيوز وطئها حىت  إذا قال إن كنت حامل فأنت طالق قبل استربائها حبيضة
إن مل تكوين  (لزوجته ) وإن قال ( : يستربأها ويرى هل هي حامل أم ال، املسألة الثانية

موجودة أو )  حرم وطؤها قبل استربائها حبيضة هذه عكس األوىل حامال فأنت طالق
ا فإن كانت حائض ينتظر حىت  مستقبلة أو ماضية مل يطأ بعدها معناه أنه ال يقر

ذه احليضة وهي احليضة املوجودة أو حيضة ستأيت أو حيضة مضت يعين لو يست ربأها 
م طهرت من حيض ومل يطأها فإذاً  قال إن مل تكوين حامل فأنت طالق وكانت هي قبل أ

دون )  البائن( الطالق )  يف( وإمنا حيرم وطؤها : هي ليست حامل فسيقع، قال
مثال إن مل تكوين حامل فأنت طالق ثال أو  ألنه لو قال هذه الكلمة لو قالالرجعي 

طالق طلقة واحدة لكن تعترب هي الثالثة بسابق طلقتني فنقول هنا ال جيوز وطؤها ألنه قد 
ا مشكلة فيطأها ألنه  ، لو كانت رجعية يقول املصنف ال، الرجعية ليس  يطأ مطلقة ثال

وحىت لو رجعية الوطء رجوع جيوز وطئ الرجعية لكن فيه إشكال سنقول له مثال يطأها 
هلا لكن سيشكل علينا عدد الطالق فنحن ال نعرف كم األوىل أم الثانية يعين هل هذه 

ستحسب طلقة أم ال ولذلك املذهب انه جيوز وطئها ومعناه أننا ال نوقع الطالق إال 
تأكد، بيقني، ال نعتربها بطالق إال بيقني، ويف وجه حيرم البائن والرجعية كله حيرم حىت ن

نقول له ال تطأ حىت ننظر هي حامل أم ال حىت لو كانت هذه الطلقة األوىل لكن 
(  :ضروري نعرف الطلقة األوىل حىت ال تعقبها طلقات فال نعرف الثالثة تلتبس علينا، قال

وهي )  األوىل( املسألة )  عكس( أي مسألة إن مل تكوين حامال فأنت طالق )  وهي
فإن ولدت ألكثر من أربع سنني طلقت )  يف األحكام(  إن كان حامال فأنت طالق

ا مل تكن حامال وكذا إن ولدت ألكثر من ستة أشهر وكان يطأ أل األصل ن أل تبينا أ
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فأنت طالق مل يقع إال  يعين يف املستقبل وإن قال إن محلت :املسألة الثالثة عدم احلمل
ملاذا ال يطأها؟ قبل حيض  حبمل متجدد وال يطؤها إن كان وطىء يف طهر حلف فيه

حىت نتأكد هي محلت اآلن أو ستحمل يف املستقبل أم ال، فهو ال يطأها فإن ظهر عليها 
ا مل حتمل يف املستقبل يقول ال  وال أكثر من مرة كل طهر: محل فهل تطلق؟ ال تطلق أل

ل تطلق يطأ يف كل طهر إال مرة فإذا جاء يف طهر قادم ووطئها مرة مث ينتظر فإن ظهر مح
ا محلت وقد علقه على محل، املسألة الرابعة وإن علق طلقة إن كانت حامال بذكر  (: أل

ما طلقت ثال( إن كانت حامال ) وطلقتني  لذكر تقع ثالث طلقات ) نثى فولد
ألنثى اثنتني أي مكان قوله إن كنت ) وإن كان مكانه (  :املسألة اخلامسة واحدة و
نثى فأنت طالق اثنتني حامال بذكر فأنت ط إن كان ( الق طلقة وإن كنت حامال 

ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتني )  محلك أو ما يف بطنك
ما إذا كان محلك ذكر فطلقة، محلك أنثى طلقتني، لو ظهر يف بطنها : افهموا معي فولد

بطنك ذكر يعين فقط أو أنثى يعين ذكر وأنثى إذاً وال شيء مما علق عليه يعين إن كان يف 
ما : فقط قال ما( فولد ألن الصيغة املذكورة تقتضي حصر احلمل يف )  مل تطلق 

الذكورية أو األنوثية فإذا وجدا مل تتمحض ذكوريته وال أنوثيته فال يكون املعلق عليه 
      موجودا

لوالدة   فصل يف تعليقه 
لقاء ما لقاء علقة وحنوهاتبني  يقع ما علق على والدة   فيه بعض خلق اإلنسان ال 

ا الطالق املعلق أن يكون هذا املولود تبني فيه خلق  لوالدة فالوالدة اليت يقع  إذا علقه 
إذا علق طلقة على الوالدة (  :اإلنسان أما إذا ألقت علقة أو ألقت مضغة فال، قال

ت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ن قال إن ولد)  نثى( على الوالدة )  بذكر وطلقتني
كان املولود )  أنثى حيا( ولدت )  فولدت ذكرا مث( ولدت أنثى فأنت طالق طلقتني 
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ألول(  نت (  ما علق به فيقع يف املثال طلقة ويف عكسه ثنتان)  أو ميتا طلقت  و
ئنا فلم يقع كقوله)  لثاين ومل تطلق به  ألن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطالق 

إذا علق طلقة على الوالدة بذكر وطلقتني على األنثى، إن  أنت طالق مع انقضاء عدتك
ولدت ذكر فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتني ولدت ذكر طلقة 

واحدة، ولدت أنثى تقع طلقتني، إذا ولدت ذكر مث أنثى قال فولدت ذكرا مث ولدت أنثى 
ألول وهو الذكر ويف عكسه  ألنثى ستقع ثنتان لكن إن ولدت طلقت  يعين لو بدأت 

ا تبني ألننا نقول ولدت أنثى فوقعت  أنثى مث ذكر معناه طلقتني مث الثاين ال يقع أل
ا بوضع احلمل فلما وضعت احلمل انقضت  طلقتني وهي مطلقة ودخلت يف العدة وعد

مث بقي يف بطنها العدة فليس هناك طالق سيقع على أجنبية أو ولدت ذكر فوقعت طلقة 
األنثى فهي اآلن يف العدة وعدة احلامل بوضع احلمل فإذا وضعت األنثى ال نقول وقعت 

ئنا يعين  ذا الوضع ألن العدة انقضت بوضعه فصادف الطالق  نت  ا  طلقتني أل
ئن فلم يقع مثل لو قال أنت طالق مع انقضاء العدة ال يقع، قال ما  :امرأة  وإن ولد

ن مل يعلم وضعهما )  وإن أشكل كيفية وضعهما( طلقت ثال  دفعة واحدة أي معها
ا املتيقنة وما زاد عليها مشكوك )  فواحدة( معا أو متفرقني  أي وقع طلقة واحدة أل

  .فيه
لطالق   فصل يف تعليقه 

يعين ن قال إن طلقتك يعين ابتدأ بتعليقه على الطالق "١") إذا علقه على الطالق( 
 بعده يعين يف الرتتيب الزمين  ن قال)  مث علقه على القيام( فأنت طالق ملستقبل يف ا

ا قامت ستقع طلقتان واحدة للقيام والثانية ألنه قال إن " ب"إن قمت فأنت طالق فلو أ
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طلقتك يف املستقبل فأنت طالق وهذا التعليق يف القيام حصل يف املستقبل فوقعت ثنتان، 
أو علقه على  ( :بل سيأيت صورة ظاهرها يعارض هذا، قالوها ليس فيه إشكال 

مث قال  "أ"ن قال إن قمت فأنت طالق)  على وقوع الطالق( علقه )  مث "٢"القيام
اآلن الحظوا ماذا قدم؟ التعليق على القيام إن قمت  إن وقع عليك طالقي فأنت طالق

الصورة الثانية وقعت فأنت طالق مث قال إن وقع عليك طالقي فأنت طالق فقامت يف 
ا قامت والثانية بقوله إن وقع علي طالقي وقد وقع  طلقتان األوىل بقوله إن قمت أل

ذا القيام، قال أي يف املسألتني )  فقامت طلقت طلقتني فيهما(  :عليها الطالق 
لقيام يف املسألة األوىل ألن طالقها بوجود  واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها احلاصل 

لقيام وإن  الصف لقيام وطلقة بوقوع الطالق عليها  ة تطليق هلا ويف الثانية طلقة 
ا فواحدة فقط لطلقة األوىل وتكون الثانية وقعت على  كانت غري مدخول  ا تبني  أل

( أي الطالق أوال  ) وإن علقه( : غري زوجة، املسألة الثالثة هي اليت فيها اإلشكال، قال
على طالقه ( علق الطالق )  مث( إن قمت فأنت طالق  ن قال)  على قيامها

، هذه الصورة تشبه ماذا مما مضى، تشبه الثانية أم األوىل؟ ال تشبه الثانية فهناك "ب"هلا
إن وقع عليك طالقي بل قال إن طلقتك فال تشبه  قال إن وقع عليك طالقي وهنا مل يقل

ختصار السؤالالثانية، تشبه األوىل ليس من كل وجه يعين قريبة م ما الفرق : ن األوىل، 
بينها وبني الصورة األوىل؟ هذا هو السؤال الصحيح، يف األوىل قدم إن طلقتك وأخر إن 

 :قمت فأنت طالق وهنا العكس إن قمت فأنت طالق مث إن طلقتك فأنت طالق، قال
ط، ملاذا أي بعد الشر  بقيامها ومل تطلق بتعليق الطالق ألنه مل يطلقها)  فقامت فواحدة

ا مث إن  هذه الصورة الثالثة تقع طلقة واحدة؟ ألنه قال إن قمت فأنت طالق ابتدأ 
طلقتك مستقبال فأنت طالق فقامت يقولون اآلن قيامها يعتربون هذا القيام ليس طلقة 
ن  لقيام لكن ما طلقت  فهذه بصفة قدمية وليس بطلقة جديدة، فلما قامت طلقت 
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لذهن يقول اإلنسان هو قال إن قمت فأنت طلقتك ألنه ما طلقها  مع إن املتبادر 
طالق، إن طلقتك فأنت طالق فقامت يعترب طلقها، ال يعترب هو لو قال مثل يف املسألة 

ا قامت وصدق  الثانية إن قمت فأنت طالق إن وقع عليك فأنت طالق، قامت صدق أ
ثة أنه قال إن طلقتك طالقا أنه وقع عليها طالقه لكن املقصود اآلن يف الصورة الثال

جديدا فهو، قالوا ألنه شرط يقتضي االبتداء فهذه األخرية ملا قال إن قمت مث قال إن 
لقيام إمنا هو بصفة سابقة لعقد الطالق  طلقتك ألنه يقتضي ابتداء إيقاع ووقوعه هنا 

ووقوعه هنا  ألنه شرط يقتضي ابتداء إيقاع: شرطا، هذا التعليل ذكره يف الشرح الكبري قال
لقيام إمنا هو بصفة سابقة، وأ قلت لكم اكتبوا عند قوله ألنه مل يطلقها أي بعد الشرط 

مل يطلقها بعد الشرط يعين كأنه هنا اشرتط انه إن قمت فأنت طالق مث قال إن طلقتك 
بعد هذا الشرط فأنت طالق فهي ملا قامت ما طلقها طالق جديد وإمنا هي طلقت بصفة 

فأنت )  طلقتك كلما( لزوجته )  وإن قال( : الصورة الرابعة. ذا هو تعليلهمسابقة ه
) كلما وقع عليك طالقي فأنت طالق فوجدا ( قال )  أو( : ، الصورة اخلامسةطالق

وهي  يعين الصورة الرابعة ) طلقت يف األوىل( الثانية  أي الطالق يف األوىل أو وقوعه يف
ملعلق عليه )  قتنيطل( قوله كلما طلقتك فأنت طالق  ملنجز وطلقة  نرجع طلقة 

للصورة الرابعة كلما طلقتك فأنت طالق مث قال هلا أنت طالق هذا منجز ووقع املعلق ألنه 
قال كلما طلقتك فستقع ثنتان فقط لكن لو قال كلما وقع عليك طالقي فأنت طالق 

الشرط وهو كلما  هذا الشرط مث قال أنت طالق وقعت هذه فلما وقعت هذه اآلن حتقق
وقع فوقع عليها الطالق سيقع والثانية ستقع وإذا وقعت الثانية يعترب وقع الشرط فستقع 

)  طلقتني( وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق  ) طلقت يف األوىل( : الثالثة وهلذا قال
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ملعلق عليه ملنجز وطلقة   يعين الصورة اخلامسة ) الثانية( طلقت يف )  و(  طلقة 
إن وقعت األوىل والثانية )  ثال( ي قوله كلما وقع عليك طالقي فأنت طالق وه

ا الثالثة وإن قال إن وقع  :السادسة رجعيتني ألن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع 
ملنجز وتتمتها  عليك طالقي فأنت طالق قبله ثال مث قال أنت طالق فثالث طلقة 

إذاً إذا قال إن وقع عليك طالقي فأنت  رجييةسالوتسمى  قبله من املعلق ويلغو قوله
ه هنا؟  طالق قبله ثال فهل يصح أن يقول أنت طالق أمس؟ قلنا ال يصح فكيف أجز
هنا ألغينا قوله قبله وقلنا هذا لغو ال يقبل وتسمى السرجيية نسبة أليب العباس أمحد بن 

ا ال تطلق قالوا هو أول من قال ف ٣٠٣عمر بن سريج الشافعي املتوىف  يها وقال فيها أ
ا تطلق ثال ا ال تطلق أبدا والصحيح أ   .أبدا فنسبت املسألة إليه فهو يقول أ

حللف   فصل يف تعليقه 
 أنت طالق إن( هلا )  إذا حلفت بطالقك فأنت طالق مث قال( لزوجته ) إذا قال  (

لطالق؟ يعين)  قمت إذا علق طالقها  هل تذكرون ما هو املقصود من مسألة احللف 
على شيء مبا يشبه احللف على شيء يراد منه احلث على الفعل أو املنع مع إنه طالق 
ليس حبلف وال ميني هو طالق لكنه يشبه احللف يف معناه ألن معىن احللف هو احلث 

كيد اخلرب يف التصديق أو إرادة اإلنكار، وهللا مل  على الفعل أو احلث على املنع أو إرادة 
ل أو وهللا حصل فاحللف هو لتأكيد الوقوع أو للحث وهللا سأذهب، وهللا ال أذهب حيص

منع، فلو قال إن حلفت بطالقك فأنت طالق مث قال إن قمت فأنت طالق فهل حلف 
بطالقها أم ال؟ حلف، إن قمت فأنت طالق هذا معناه يريد املنع فهذا يسمى حلف يف 

أمر يراد منه احلث على الفعل أو الرتك أو إذا علقه أي الطالق على : الطالق، نكرر
التصديق أو التكذيب فهذا الطالق املعلق يشبه اليمني يسمونه حملوف به لكنه طالق 
مثله مثل غريه فإن قال إن حلفت بطالقك فأنت طالق مث قال إن قمت فأنت طالق 
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طالقك فأنت معناه يريد منها أال تقوم إذاً حلف بطالقها إذاً سيقع، لو قال إن حلفت ب
طالق مث قال إن طلعت الشمس فأنت طالق هذا مل حيلف بل تعليق، فلو قال إن حلفت 
بطالقك فأنت طالق مث قال إن جاء رمضان فأنت طالق حلف بطالقها يف هذه العبارة 

أم ال؟ ال مل حيلف فلم يقع شيء لكن لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إذاً تطلق 
مما  هأو إن مل تقومي أو إن هذا القول حلق أو كاذب وحنو  :معناه حلف بطالقها، قال

هذا هو الذي يسمى الطالق احمللوف به، فيه حث أو منع أو تصديق خرب أو تكذيبه 
حللف من احلث أو الكف  ) طلقت يف احلال(  :قال ملا يف ذلك من املعىن املقصود 

بطلوع الشمس ( ي الطالق أ)  ال إن علقه(  :ننتقل إىل الصورة الثانية أو التأكيد
لعدم )  شرط ال حلف( أي التعليق املذكور )  ألنه( أو مبشيئتها د كقدوم زي)  وحنوه

حللف هاشتمال إن حلفت ( من قال لزوجته )  و(  :املسألة الثالثة على املعىن املقصود 
 إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت( قال هلا )  بطالقك فأنت طالق أو

( طلقتان )  ـمرتني ف( إن أعاده )  و( ألن إعادته حلف وكالم )  واحدة( طلقة ) 
 طلقات ألن كل مرة موجود فيها شرط الطالق)  ثال فثالث( إن أعاده ) ثنتان و 

يعين ملا قال إن   وينعقد شرط طلقة أخرى ما مل يقصد إفهامهاوهو الكالم أو احللف، 
فأنت طالق اآلن هو كلمها فانعقدت طلقة كلمتك فأنت طالق مث قال إن كلمتك 

وينعقد شرط طلقة أخرى ما مل يقصد إفهامها يف إن حلفت : جديدة أم ال؟ قال
إمنا يقصد إفهامها يف قوله إن حلفت بطالقك فأنت طالق يعين ملا قال إن  بطالقك

حلفت بطالقك فأنت طالق مث أعادها قال إن حلفت بطالقك فأنت طالق احلقيقة 
ا ستتكرر وقعت طل قة وانعقد شرط جديد ألنه ما قال كلما فهو لو قال كلما معناه أ
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نية نقول  بنفسها لكن اآلن هو قال إن حلفت بطالقك فأنت طالق فلما كررها مرة 
ا طلقة وينعقد شرط جديد، ماذا قال؟ قال وينعقد شرط طلقة أخرى يف قوله إن  ستقع 

اآلن نريد نفصل بني مسألة حلفت ... كان حلفت بطالقك ينعقد لكن يقول إال إذا  
بطالقك وكلمتك مسألتني منفصلتني، حلفت بطالقك فإن كررها وقصد إفهامها ال 

ا تطلق ولو ادعى  ينعقد شرط الطلقة األخرى خبالف مسألة إن كلمتك فأنت طالق فإ
ألنه  خبالف إن كلمتك فتطلق "إفهامها ألنه كالم اكتبوا عند قوله يف إن حلفت بطالقك

ألوىل: ، قال"كالم ا تبني  لو قال إن كلمتك فأنت طالق أو إن  وغري املدخول 
ا، هل  لنسبة لغري املدخول  نت  حلفت بطالقك فأنت طالق مث أعادها طلقت و

ا  وال تنعقد ميينه الثانية والثالثة يف مسألة الكالم :تنعقد ميني جديدة؟ قال ملاذا؟ أل
الكالم قبل متام اجلملة فلم يتم تعليق بطالق جديد، طبعا خبالف تبني مبجرد شروعه يف 

ا تبني فلو تزوجها بعد ذلك تعود الصفة ألنه حلف  مسألة احللف فغري املدخول 
ا تبني  ألول قلنا خبالف مسألة الكالم أل نية وقعت  بطالقها فإن حلف بطالقها مرة 

لو قال إن كلمتك  .عليق الطالق اجلديدبشروعه يف الكالم قبل متام اجلملة فلم يتم ت
ا شرط هذا املقصود أما إن قال  ا وال يتعلق  فأنت طالق مث أعادها فتبني غري املدخول 
إن حلفت بطالقك فأنت طالق مث بدأ يف اجلملة الثانية فتطلق بتمام اجلملة وينعقد شرط 

نت ن كلمتك فأنت طالق فلما أعادها ببدايتها    . جديد أما 
لكالم   فصل يف تعليقه 

طلقت ألنه كلمها، هذه املسألة  إن كلمتك فأنت طالق فتحققي( لزوجته ) إذا قال ( 
ال وكذا  اتصل ذلك بيمينه أو) تنحي أو اسكيت طلقت ( زجرا هلا )  أو قالاألوىل، 

لو مسعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة هللا وحنوه حنث ألنه كلمها ما مل ينو  
إن بدأتك بكالم  (من قال لزوجته )  و(  :املسألة الثانية ينوي ا غري هذا فعلى ماكالم



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
comwww.bajabir.              

  
  
  
  
 

١٣١  

ا  ) فعبدي حر احنلت ميينه( أي بكالم )  إن بدأتك به( له ) فأنت طالق فقالت  أل
لكالم، قال ا كلمته أوال فلم يكن كالمه هلا بعد ذلك ابتداء :هي اليت بدأت  إال  أل

فبحسب نيته )  يف جملس آخر ةما مل ينو عدم البداء(  :قالإذا نوى غري ذلك،كيف؟ 
ا قال إن عتق عبدها  بعد هذا نوى مث إن بدأته بكالم فإن نوى ذلك فعل ما أل

بدأتك بكالم فعبدي حر فهذا الكالم ال يصري عبدها حر به لكن إن تكرر كالم بعده 
 نت طالق فكلمته حنثوإن قال إن كلمت زيدا فأ وإن بدأها به احنلت ميينها فعتقه

 :لكن عند صور احلقيقة غري واضحة هل نعتربها كلمته أو مل تكلمه، ما هي الصور؟ قال
م ولو مل يسمع زيدا كالمها لغفلة أو شغل وحنوه أو كان جمنو أو سكرا أو أص

وكذا لو كاتبته أو راسلته نعترب كل هذه الصور كالم كلمته فتطلق به،   يسمع لوال املانع
لكالم اآلن أنواع من  إن مل ينو مشافهتها وكذا لو كلمت غريه وزيد يسمع تقصده 

ال إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو  :الكالم ال نعتربه كالم وال تطلق به وهي
   ئما أو وهي جمنونة أو أشارت إليه

  إلذن فصل يف تعليقه
ذين( إن خرجت )  أو "١"إن خرجت بغري إذين( لزوجته )  إذا قال(  ) أو  "٢"إال 

إن خرجت إىل غري احلمام بغري إذين ( قال هلا )  أو "٣"حىت آذن لك( إن خرجت 
ذنه مث خرجت بغري إذنه "٤"فأنت طالق  طلقت لوجود الصفة)  فخرجت مرة 

خلروج الثاين إلذن( يف اخلروج )  أو أذن هلا(  طلقت  وخرجت طلقت )  ومل تعلم 
يعين حىت آذن لك وأنت خرجت من غري إذن فأ  و اإلعالم ومل يعلمهاألن اإلذن ه

من قال هلا )  أو خرجت( : أذنت لكن مل أبلغك معناه أنك خرجت من غري إذين، قال
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صدق الوصف  ) تريد احلمام وغريه( إن خرجت إىل غري احلمام بغري إذين فأنت طالق 
ا إذا خرجت للحمام )  لكلطلقت يف ا( أو عدلت منه إىل غريه  :عليها، قال أل

ا خرجت إىل غري احلمام  :هناك حل هلذه املرأة، ما هو؟ قال وغريه فقد صدق عليها أ
فال حينث خبروجها بعد )  كلما شاءت( أي يف اخلروج )  فيه( هلا )  إال إن أذن( 

ذن زيد فمات زيد مث خرجت ( هلا إن خرجت )  أو قال(  ذلك لوجود اإلذن ) إال 
خلروج وال تطلق إذا أذن هلا إذن مطلق أو    حنث عليهفال يعين عند صورتني نسمح هلا 

ذن شخص فمات الشخص فيصري خترج بغري إذنه   .كان علق طالقها 
ملشيئة   فصل يف تعليقه 

ن أو غريها من احلروف ( إذا علقه أي الطالق  :املسألة األوىل أي ) مبشيئتها 
) ولو تراخى ( فإذا شاءت طلقت )  مل تطلق حىت تشاء(  األدوات كإذا ومىت ومهما

وجود املشيئة منها كسائر التعاليق فإذا قيد املشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت 
ملن )  فإن قالت(  :يصري هلا أن ختتار يف هذا اليوم فقط، املسألة الثانية طالق تقيدت به

وكذا إن قالت قد )   تطلققد شئت إن شئت فشاء مل( قال هلا إن شئت فأنت طالق 
إن  يصح تعليقه على الشرط شئت إن طلعت الشمس وحنوه ألن املشيئة أمر خفي ال

ا تشاء أو ال تشاء ال تعلقه على شيء آخر، الصورة الثالثة  قال وإن(  :شئت معناها أ
)  زيد( قال إن شئت وشاء )  أو( فأنت طالق )  إن شئت وشاء أبوك( لزوجته ) 

أي مجيعا فإذا شاءا وقع ولو شاء )  حىت يشاءا معا( الطالق )  مل يقع(  فأنت طالق
معناه لو قال  أحدمها على الفور واآلخر على الرتاخي ألن املشيئة قد وجدت منهما

إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق هي شاءت اليوم وأبوها شاء بعد شهر فتطلق بعد 
 دم وجود الصفة وهي مشيئتهماحنث لع)  فال( وحده )  وإن شاء أحدمها(  شهر،
قال عبدي حر إن شاء  أو( إن شاء هللا )  أنت طالق( إن قال لزوجته )  و(  :الرابعة
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أي الطالق والعتق ألنه )  وقعا( أو إال أن يشاء هللا أو ما مل يشأ هللا وحنوه )  هللا
أما  ال سبيل إىل علمه فيبطل كما لو علقة على شيء من املستحيالت تعليق على ما

لو قال وهللا ألفعلن كذا إن شاء هللا فال ينعقد اليمني وبناء على هذا املسألة اخلامسة اليت 
إن دخلت الدار فأنت طالق إن ( "٥"من قال لزوجته)  و (: ستأيت انتبهوا هلا، قال

ن الدار ملا تقدم) شاء هللا طلقت إن دخلت  إن مل ينو رد  :هذه املسألة هلا صور
يعين هذه  ميني الفعل فإن نواه مل تطلق دخلت أو مل تدخل ألن الطالق إذاً املشيئة إىل 

ن شاء هللا  الصورة إن نوى بقوله أنت طالق إن شاء هللا إن دخلت الدار ويقصد 
الدخول فهذا كأنه حلف عليها كأنه قال وهللا لتدخلن الدار أو وهللا ألدخلن الدار فكأنه 

ميكن فعله وتركه فيدخل حتت  إذ هو تعليق على ما ميني ميني وهلذا قال ألن الطالق إذاً 
عموم حديث من حلف على ميني فقال إن شاء هللا فال حنث عليه رواه الرتمذي 

إن نوى رد املشيئة إىل الفعل الذي حلف عليه فال تطلق ويعاملونه : فهمنا املسألة وغريه
أو نوى ردها إىل الطالق فإن  معاملة اليمني، وإن مل ينو شيئا فهي طالق بدخوهلا الدار،

  .الطالق سيقع
( أنت طالق )  أنت طالق لرضى زيد أو( إن قال لزوجته )  و(  :املسألة السادسة

ألن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطالقك أو لكونه )  ملشيئته طلقت يف احلال
الق االحتماالت اليت حتتملها أنت ط شاء طالقك خبالف أنت طالق لقدوم زيد وحنوه

لرضى زيد يعين  لرضى زيد يعين لكون زيد راضيا، أو لو كان املعىن الذي أراده أنت طالق
(  :إن رضي زيد صار طالق معلق برضى زيد فال يقع إال برضاه وهذه هي املسألة السابعة

أي تعليق الطالق على )  الشرط( بقويل لرضى زيد أو ملشيئته ) فإن قال أردت 
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ألن لفظه حيتمله ألن ذلك  يعين قبل عند القاضي ) ل حكماقب( املشيئة أو الرضى 
كران يستعمل للشرط وحينئذ مل تطلق حىت يرضى زيد أو يشاء ولو مميزا يعقلها أو س

قواله شارة مفهومة وهو يقصد يعين آمث بسكره فاملتعمد بسكره هذا يؤاخذ  من  أو 
مل يقع ألنه ما حصلت منه يعين قبل املشيئة  أخرس ال إن مات أو غاب أو جن قبلها

) أنت طالق إن رأيت اهلالل فإن نوى ( من قال لزوجته )  و(  :مشيئة، املسألة الثامنة
ه  "أ") رؤيتها( حقيقة  ويقبل منه ذلك حكما ألن )  مل تطلق حىت تراه( أي معاينتها إ

وكذا  ) طلقت بعد الغروب برؤية غريها(  "ب"ينو حقيقة رؤيتها)  وإال( لفظه حيتمله 
لبصر فال يقع طالقها حىت ترى اهلالل ببصرها وإال ينو  بتمام العدة فإما أن يريد رؤيتها 

لغروب أو مبضي ثالثني يوم معناه أن اهلالل رئي، قال إن مل ينو : حقيقة رؤيتها تطلق 
لعني  العيان ألن رؤية اهلالل يف عرف الشرع العلم به يف أول الشهر وهي الرؤية 

  . وله ملسو هيلع هللا ىلص إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروابدليل ق
  فصل يف مسائل متفرقة

 أو أخرج( الدار بعض جسده )  خيرج منها فأدخل يدخل دارا أو ال وإن حلف ال( 
يكون كال كما أن  مل حينث لعدم وجود الصفة إذا البعض ال)  بعض جسده( منها ) 

مل حينث )  الباب طاق( يدخل الدار  من حلف ال) أو دخل  (  يكون بعضا الكل ال
أي ) يلبس ثو من غزهلا فلبس ثو فيه منه  ال( حلف )  أو( ألنه مل يدخلها جبملته 

يشرب ماء هذا  ال( حلف )  أو( من غزهلا مل حينث ألنه مل يلبس ثو كله من غزهلا 
ء فشرب بعضه مل حينث أو دخل طاق  منا شرب بعضهألنه مل يشرب ماءه وإ)  اإل

الباب يعين مل يدخل داخل الدار لكن دخل عند البوابة ومل يدخل جسده يف الدار إذاً مل 
يدخل، نفس الكالم لو قال وهللا ال ألبس من غزهلا يعين إما ميني أو طالق فلبس ثو فيه 

ت طالق إن غزهلا وغزل غريها فال يعترب من غزهلا، وكذا لو علق الطالق عليه وقال أن
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لبست من غزلك فلبس شيء مشرتك من غزهلا ومن غزل غريها فال يعترب من غزهلا، لو 
ء فحلف على ذلك وعلق الطالق عليه مث شرب بعضه فال  قال ال أشرب ماء هذا اإل

خبالف ما لو حلف ال يشرب ماء هذا النهر  :تطلق ألنه شرب بعضه، املسألة الرابعة
شرب مجيعه ممتنع فال تصرف إليه ميينه وكذا لو حلف فشرب بعضه فإنه حينث ألن 

كل اخلبز أو ال أحيا القرينة تدل على أنه ال يريد  يشرب املاء فيحنث ببعضه ال 
شرب املاء كامال يعين يريد شرب بعضه كما لو قال وهللا ال أشرب ماء النهر، فهل هو 

ه فلو شرب بعضه حنث يف يريد شرب النهر كله أم يعين ال أشرب بعضه؟ ال أشرب بعض
مكرها أو جمنو أو مغمى عليه  ) وإن فعل احمللوف عليه(  :ميينه وطلقت الزوجة، قال

ئما مل حينث مطلقا و  اآلن يقول إذا فعل احمللوف عليه مكرها   سيا أو جاهال( أو 
كأنه ما فعل أو يف حال جنون أو إغماء هذا كأنه مل يفعل لكن لو حلف على شيء أال 

سيا أو جاهال فنحن عند ثالثة مسائل سيا : يفعله ففعله  ميني وطالق وعتق فلو فعله 
سيا أو جاهل أن هذه هي الدار  أو جاهال يعين قال وهللا ال أدخل هذه الدار فدخلها 
اليت حلف عليها فإذاً ال كفارة يف اليمني فهو بينه وبني هللا أما لو قال إن دخلت الدار 

سيا فالعبد يعتق والزوجة تطلق ملاذا؟ ألن فأنت طالق و  عبدي حر مث دخل الدار 
سي كأنه يدعي عدم العتق  النسيان واجلهل ال أثر له يف حقوق العباد فهو يقول أ 

حنث يف : ويدعي عدم الطالق ويريد أن يبطل ذلك بدعوى النسيان فال تقبل، قال
ما حق آيعين ال يف ميني )  طالق وعتاق فقط دمي فاستوى فيهما العمد والنسيان أل

وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان  واخلطأ كاإلتالف خبالف اليمني  سبحانه
يعين لو قال وهللا ما فعلت كذا  خالف ظنه حينث يف طالق وعتاق دون ميني  تعاىل
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مث مث اكتشف انه فعل لكنه نسي فال حينث لكن لو قال لو كنت فعلت كذا فهي طالق 
أي )  وإن فعل بعضه(  :ظهر انه فعال فعل أو عبدي حر فيصبح حر، املسألة اخلامسة

أو تدل عليه قرينة كما تقدم فيمن )  مل حينث إال أن ينويه( يفعله  بعض ما حلف ال
)  ليفعلنه( بطالق أو غريه )  حلف وإن(  :، السادسةحلف ال يشرب ماء هذا النهر

فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف مل يربأ حىت )  بفعله كلهمل يربأ إال ( أي شيئا عينه 
حلف على فعل شيء  وإن كله كله ألن اليمني تناولت فعل اجلميع فلم يربأ إال بفعله

سيا مل حينث فـ يعين لو قال وهللا ألكلن هذا اخلبز هذا الرغيف فرتكه  تركه مكرها أو 
سيا يعين أو جاهال مل حينث قال البهو  يت يف مقتضى كالم مجعه انه حينث يف مكرها أو 

 ومن ميتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه :طالق وعتاق كاليت قبلها، قال
جلهل والنسيان واإلكراه يعين ملا حيلف اإلنسان على  يعين كنفسه يف ماذا؟ يف انه يعذر 

تك وابنك إذا نفسه مث ينسى وخيالف ميينه فال يكفر أو جيهل فال يكفر، كذلك زوج
سية فال كفارة عليها أو جاهلة  حلفت عليهم وهللا لتفعلن كذا وهللا لترتكن كذا ففعلته 
فال كفارة عليها، يعين اإلنسان ومن ميتنع بيمينه مثل ابنك أو طالبك أو زوجتك فهؤالء 
سني أو جاهلني فال كفارة، أما من ال ميتنع بيمينك  حكمهم كحكمك يعين إن فعلوه 

سيا عليك الكفارة، فعله  مثل واحد يف الشارع حلفت عليه وهللا لتفعلن كذا ففعله 
ك: جاهال عليك الكفارة، فعله عامدا عليك الكفارة وهلذا قال ل طعاما ومن حلف ال 

قلنا من ميتنع بيمينه  : نعيد هذه املسألة .زيد وغريه حنث هطبخه زيد فأكل طعاما طبخ
خذ حكمه يعين يف اجلهل والنسيان واإلكراه ال حينث  كزوجته وخادمه وابنه وطالبه وكذا 

يف اليمني وحينث يف طالق وعتاق يعين لو قال لولده إن ذهبت إىل كذا فزوجيت طالق 
سيا تطلق الزوجة، ومن ال ميتنع بيمينه حينث يف اليمني ويف الطالق ويف  فذهب إىل كذا 

لعتاق دون اليمني، واإلنسان نفسه كذلك لو العتاق، ومن ميتنع بيمينه حينث يف الطالق وا
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نسي أو جهل يف اليمني ال حينث وحينث يف الطالق والعتاق يعين حقوق الناس ال يعبث 
  . فيها

لطالق أو غريه   ب التأويل يف احللف 
أي )  خيالف ظاهره( أي معىن )  أن يريد بلفظه ما( أي معىن التأويل )  ومعناه( 

هل يصح التأويل؟ يصح التأويل والذي ئه طوالق بناته وحنوهن ظاهر لفظه كنيته بنسا
ول(  :نسميه مبعىن آخر وهو التورية، يصح إال أن يكون ظاملا، قال يف )  فإذا حلف و

لقوله  حبلفه فال ينفعه التأويل)  إال أن يكون ظاملا(  ثالتأويل فال حين) ميينه نفعه ( 
ما  "أ"وإن حلفه ظامل (  به صاحبك رواه مسلم وغريه يصدقك ملسو هيلع هللا ىلص ميينك على ما

حلف )  ـوديعة مبكان ف( أي عند احلالف )  عنده( أي لزيد )  لزيد عندك شيء وله
ا أو نوى غريها )  نوى غريه( و  أو ( مل حينث )  مبا الذي( نوى )  أو( أي غري مكا

ن أشار )  غري مكانه (مكا )  زيد هاهنا ونوى ما( من ليس ظاملا حبلفه ) حلف 
ختصار لو جاء شخص وحلفك وكان ظاملا يقول لك  إىل غري مكانه مل حينث إذاً 

احلف أن زيد مل يضع عندك وديعة فيمكن أن تستخدم التورية أو التأويل وتقول نعم، 
ا يقول ال وهللا ما لزيد يف بييت وديعة وتكون هي يف  فحلف ونوى غريه يعين غري مكا

ين ، أو نوى غريها ال وهللا زيد ليس له شيء عندي وينوي غري املال الذي دفعه، مكان 
أو نوى مبا الذي لو قال له احلف ما لزيد عندك شيء فنوى مبا الذي يعين الذي عندي 
نية  اهنا مثال هذه الغرفة وزيد يف غرفة  لزيد شيء، أو حلف وهللا ما زيد هاهنا ويقصد 

 أو حلف على امرأته ال(  ":ب"يدفع عن نفسه الظلم، الصورة  املهم هذا إذا كان مظلوم
 مل( و اخليانة حبلفه على السرقة أي مل ين)  سرقت مين شيئا فخانته يف وديعة ومل ينوها
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لسرقة اخليانة  للتأويل املذكور)  حينث يف الكل وألن اخليانة ليست سرقة فإن نوى 
يصري لو حلف على امرأته يف السرقة  أو كان سبب اليمني الذي هيجها اخليانة حنث

وهللا ما تسرقي مين شيء وإن سرقت فأنت طالق فخانته فإن كان يريد السرقة واخليانة 
  .تطلق وإن كان يريد السرقة فقط فال

  ب الشك يف الطالق
ختصار القاعدة انه إذا شكينا يف الطالق هل األصل وجود الطالق أو األصل عدمه إذاً 

الق ولو شكينا يف عدد الطالق، متأكدين انه طلق لكن طلقة أو طلقتني أو ال نوقع الط
ثالثة، فاليقني واحدة، إذا تيقنا الطالق لكن شكينا يف الشرط هل هو قال أنت طالق أم 

قال أنت طالق إن دخلت الدار فعند شك يف قوله إن دخلت الدار فنسقط الشرط 
رتدد يف وجود لفظه أو عدده أو شرطه أي ال: فكل شيء نشك فيه األصل عدمه، قال

أي شرط الطالق الذي علق عليه )  شرطه( شك يف )  من شك يف طالق أو( 
هذا هو  الطالق ألنه شك طرأ على يقني فال يزيله) مل يلزمه ( وجود كان أم عدميا 

ين يذكره املصنف عن املوفق ابن قدامة  املذهب لكن املوفق له رأي آخر، فهذا قول 
تيقن )  وإن(  :لكن هذا خالف الظاهر، قال قال املوفق والورع التزام الطالق :قال

ليقني وطرحا للشك )  شك يف عدده فطلقة( الطالق و  املشكوك )  وتباح( عمال 
ا ليست زوجة  ك ألن األصل عدم التحرمياأي للش)  له( يف طالقها ثال  احتمال أ

لطالق من حلف ومينع :نقول ال نلتفت هلذا الشك، قال كل مثرة معينة أو  ال أي 
هذه املسألة حلف قال وهللا ال أكل  حنوها اشتبهت بغريها من أكل مثرة مما اشتبهت به

هذه التمرة مث سقطت هذه التمرة وسط مترتني فاختلطت مننعه من الثالث أم من التمرتني 
نه لو أكل واحدة ال مننعه أل وإن مل متنعه بذلك من الوطء فقط؟ من مترتني فقط

ختصار ونوى معينة ) فإذا قال المرأتيه إحداكما طالق ( : مشتبهة، قال املسألة اآلن 
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لو قال المرأتيه إحداكما طالق فإن نوى واحدة بعينها فهي املطلقة وإن مل ينو واحدة 
 معينة خنرج إحدامها بقرعة مثل لو انه طلق واحدة بعينها مث نسيها فنجري القرعة وحندد

ألنه )  طلقت املنوية( ونوى معينة )  فإذا قال المرأتيه إحداكما طالق(  :إحدامها، قال
 ألنه ال)  من قرعت( ينو معينة طلقت )  وإال( عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه 

هول  سبيل إىل معرفة املطلقة منهما عينا فشرعت ا طريق شرعي إلخراج ا القرعة أل
هل  فيقرع بينهما ملا تقدم)  ئنا ونسيها( أي إحدى زوجتيه )  اكمن طلق إحدامه( 

 وجتب نفقتهما إىل القرعة :تسقط النفقة أم تبقى؟ نقول تبقى إىل أن جترى القرعة، قال
ملعرفة وإن مات أقرع ورثته  :هب انه قبل القرعة فمن الذي جيري القرعة؟ الورثة، قال

ورة جديدة افرض انه بعد ذلك تبني أن املطلقة املطلقة من هي، لكن هب اآلن سيأيت بص
ليست هي اليت خرجت عليها القرعة فماذا نفعل؟ نقول إذا تذكر بعد ذلك يردها إال إذا 

تزوجت فال يردها أو كانت القرعة حبكم حاكم يعين الذي أجرى القرعة القاضي فال 
ن ذكر )  وإن تبني( : ينقطع حكم القاضي، قال املعينة املنسية )  قةأن املطل( للزوج 

ا زوجته مل يقع عليها منه طالق )  غري اليت قرعت ردت إليه(  أي إىل الزوج أل
 يقبل قوله يف إبطال حق غريه فال ترد إليه ألنه ال)  ما مل تتزوج( بصريح وال كناية 

 تكن القرعة حباكم( ما مل )  أو( فهو اآلن صار مدعي يريد أن يفسخ نكاحها فال نقبل 
إن كان هذا ( لزوجته )  وإن قال(  :املسألة األوىل ألن قرعته حكم فال يرفعه الزوج) 

أي حفصة مثال )  محاما ففالنة طالق وإن كان( أي هند مثال )  الطائر غرا ففالنة
املسألة  الحتمال كون الطائر ليس غرا وال محاما) مل تطلقا ( الطائر )  وجهل( طالق 
وتعني  حدمهاكان غرا ففالنة طالق وإال ففالنة ومل يعلم وقع وإن قال إن   :الثانية



                                                                                     
 

   هذه املادة مل تراجع من قبل الشيخ                               والطالق كتاب النكاح
     

 
  ١٤٠  

 

إذا كان هذا الطائر غراب ففالنة طالق وإن كان محامة ففالنة طالق :الصورة األوىل بقرعة
مث جهلنا طار الطري وما علمنا هل هو غراب أم محامة فال طالق ألنه احتمال يكون 

لث ال هو غراب وال محامة، الصورة  إن كان هذا الطائر غراب ففالنة : الثانيةشيء 
ن آخر فالثانية طالق فهنا معناه أن الطالق وقع وحنتاج لقرعة،  طالق وإن كان شيء 

أريدكم تنتبهوا وأذكر مرة أخرى هذه األمثلة قواعد، قواعد يف صورة مثال ألنه قد ال يقول 
ا كان كذا لكن ممكن حيصل أصال هذا ميكن ال حيصل هذا املثال انه إذا كان غراب أو إذ

ن، إن حصل كذا ففالنة طالق وإن حصل كذا ففالنة طالق فإما أن خيريها بني  شيء 
لث هلما مث جيهل احلال فنجري هذه  لث أو خيريها بني اختيارين ال  خيارين مع احتمال 

ق طال)  إحداكما ا هندمامسه وأجنبيةوإن قال لزوجته (  :القاعدة، املسألة الثالثة
ميلك طالق غريها  ألنه ال)  طلقت امرأته هند طالق( قال هلما )  أو( طلقت امرأته 

رجل معه زوجته وأجنبية  وكذا لو قال حلماته وهلا بنات بنتك طالق طلقت زوجته
ليست بزوجة فقال إحداكما طالق فمن اليت ستطلق؟ الزوجة، كالمها امسها هند قال هند 

ال حلماته وعندها بنات كثريات فقال بنتك طالق فتطلق طالق فتطلق هند الزوجة، لو ق
( دين الحتمال صدقه وألن لفظه حيتمله و )  وإن قال أردت األجنبية(  :زوجته، قال

يعين لو صدقته املرأة ومل يذهبا للقضاء فهي  ألنه خالف الظاهر)  حكما( منه )  مل يقبل
لظاهر فيفرق بينهما، إال إذا وجدت  زوجة لكن إن ذهبا إىل القضاء فالقاضي يعمل 

 كدالة على إرادة األجنبية مثل أن يدفع بذل) إال بقرينة  ( :قرينة تؤيد صدقه، قال
وإن قال ملن ظنها ( : املسألة الرابعة ظاملا أو يتخلص به من مكروه فيقبل لوجود دليله

لقصد دون اخلطاب)  زوجته أنت طالق طلقت الزوجة (  ألن االعتبار يف الطالق 
ن قال ملن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت ألنه واجهها )  وكذا عكسها

يف األوىل ألنه نواها ويف الثانية ألنه واجهها وقلنا هذه حقوق آدميني  بصريح الطالق



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
comwww.bajabir.              

  
  
  
  
 

١٤١  

فيأيت إنسان يقول للمرأة يف وجهها أنت طالق مث يقول ال وهللا مل أدري انك زوجيت 
نية   .حسبتك امرأة 

  ب الرجعة
ئن إىل ما كانت عليه بغري عقد  حنن قلنا الرجعة حتصل بعد وهو إعادة مطلقة غري 

 الطلقة األوىل وبعد الطلقة الثانية يف أثناء العدة، تكون رجعية، يستطيع أن يردها بكلمة،
قال ابن املنذر أمجع أهل العلم على أن احلر إذا طلق دون الثالث والعبد دون اثنتني 

رقموا هذه  بنكاح صحيح)  من طلق بال عوض زوجته(  الرجعة يف العدة أن هلما
ئن" ١"طلق من(  :املسائل ألن هذه شروط الرجعية  بال خيرج بذلك من فسخ فتكون 

ئنا" ٢"عوض ذا املطلقة بعوض تكون  فلو كان " ٣"بنكاح صحيح)  زوجته فيخرج 
ئنا ا أو خملوا (  النكاح فاسدا ستكون  لكن لو كانت غري مدخول " ٤" امدخوال 

ئن مبجرد الطالق   يعين أقل من ثالث طلقات" ٥") دون ما له من العددا ستكون 
 أي للمطلق حرا كان أو عبدا أو)  فله( دون ثنتني  ن طلق حر دون ثالث أو عبد

ا( مادامت )  رجعتها( إذا كان جمنو  هيللو   {لقوله تعاىل  ) ولو كرهت "٦"يف عد
وأما من طلق يف  :اآلن هو خيرج ما سبق ذكره، قال} وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك 

 نكاح فاسد أو بعوض أو خالع أو طلق قبل الدخول واخللوة فال رجعة بل يعترب عقد
اية عدده  هذه نسميها البينونة الصغرىبشرطه  جديد  يعين الثالث طلقاتومن طلق 

يت البينونة الكربى هذهمل حتل له حىت تنكح زوجا غريه  تفصيله، كيف حتصل  وتقدم و
الرجعة؟ نريد أن نعرف اآلن كيف حتصل الرجعة إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو 

وحتصل  :ثنتني يريد أن يردها يف العدة أما لو انتهت العدة فالبد من عقد جديد، قال
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بلفظ (  :لكالم، قالهذه الطريقة األوىل وهي اللفظ أن يراجعها  بلفظ( الرجعة 
ا و )  راجعت امرأيت وحنوه ا وأمسكتها وأعد تصح الرجعة )  ال( كارجتعتها وردد

الرجعة ال نقبل الكناية فيها البد أن  كتزوجتها ألن ذلك كناية)  نكحتها وحنوه( بلفظ 
لكناية :تكون عبارة الرجعة صرحية، قال ، والرجعة استباحة بضع مقصود فال حتصل 

ا فهل جيب عليه أن يشهد شهود أنه ردها؟ ال جيب، اآلن  إنسان رجع زوجته قال ردد
ا أو راجعتها لكن لو أشهد فهذا أفضل، قال  ( :ترجع وتصبح زوجة مبجرد أن يقول ردد

ا ال) ويسن اإلشهاد  تفتقر إىل قبول فلم تفتقر إىل  على الرجعة وليس شرطا فيها أل
 تفتقر إىل ويل وال صداق وال رضى املرأة وال علمها شهادة ومجلة ذلك أن الرجعة ال

الرجعة ال حنتاج فيها أن نستشري ويل أمرها وال حتتاج إىل مهر جديد وال رضى املرأة وال 
حىت علم املرأة فستعود زوجة ولو مل تعلم، هل الزوجة املطلقة طالق رجعي هل هي زوجة 

 الذي ليس هلا من أحكام الزوجات؟أم ليست زوجة وما هلا من أحكام الزوجات وما هو 
 ما)  هلا( ميلكه ممن مل يطلقها و  ميلك منها ما)  زوجة( أي الرجعية )  وهي(  :قال

من لزوم مسكن وحنوه )  وعليها حكم الزوجات( للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن 
فيصح أن تطلق وتالعن ويلحقها ظهاره وإيالؤه وهلا أن تتشرف )  قسم هلا لكن ال( 
ا ووطؤهال املرأة املطلقة الرجعية تعترب زوجة إال يف شيء  ه وتتزين وله السفر واخللوة 

واحد، فهي زوجة يف النفقة، يف الكسوة، يف املسكن، يف لزوم املسكن، يف البقاء يف 
البيت لكن ليست زوجة يف القسم، ليس هلا قسم، معناه لو كان متزوج أربع زوجات 

لثالث أما الرابعة املطلقة الرجعية ال يقسم هلا، وبناء على وطلق واحدة منهن فيقسم ل
ذلك ملا نقول هي زوجة معناه أنه يصح أن تطلق، قبل أن يردها لو طلقها سيقع طالقه 
ا مازالت يف حكم الزوجات، فهمتم املسألة، طلق زوجته طالقا رجعيا،  على الرجعية أل

فرتة قبل أن يردها يقع الطالق، وتالعن يف أثناء العدة هي رجعية، لو طلقها يف هذه ال
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ب خاص، فلو العن منها يقع اللعان، ويلحقها ظهاره هذا  وسيأيت بيان اللعان يف 
الثالث، لو ظاهر لو قال أنت علي كظهر أمي يلحقها الظهار، وإيالؤه هذا الرابع لو 

يردها  حلف أال يطأها أكثر من أربعة أشهر يلحق ذلك وطبعا إذا انتهت العدة ومل
صارت أجنبية، وخلعه وهذا اخلامس يعين لو خالعها يقع خلعه، وهلا أن تتعرض له وتتزين 
ا ووطؤها، األمر الثاين اليت حتصل به  ا زوجة وهذا أدعى أن يردها وله السفر واخللوة  أل

للفظ أو يردها )  وحتصل الرجعة أيضا بوطئها(  :الرجعة الوطء، قال إذاً إما أن يردها 
هل تصح الرجعة معلقة : انتقل اآلن إىل مسألة أخرى ولو مل ينو به الرجعة لوطء

وال ( : بشرط؟ اجلواب ال تصح يعين إذا جاء رمضان فقد راجعتك ال يصح ذلك، قال
هذه صورة ال تصح وهناك  كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك)  تصح معلقة بشرط

نية أيضا، قال خبالف عكسه  ال يصح ذلكراجعتك أو كلما طلقتك فقد  :صورة 
عكسه هو كلما راجعتك فقد طلقتك هنا طالق معلق، فالطالق يعلق أما   فيصح

مىت تبني املرأة الرجعية وتتحول من رجعية : الرجعة ال تعلق، اآلن انتقل إىل مسألة جديدة
ئن بينونة صغرى، وقلنا هذا الكالم إما أن الزوجة املطلقة إما أن تكون رجعية، و : إىل 

ئن بينونة كربى، مىت تكون رجعية؟ بعد الطلقة  ئن بينونة صغرى، وإما أن تكون  تكون 
األوىل أو الثانية، كما ذكر املصنف يف الشروط اليت ذكرها، يف زمن العدة، وال يكون 

ئن بينونة صغرى، أو إذا خالعها  بعوض ألنه لو طلقها بعوض ال تكون رجعية تكون 
ئن بينونة صغرى، مىت تكون بينونة كربى؟ إذا طلقها ثالث يعين طلقها بعو  ض تكون 

ئن بينونة كربى، ما الفرق بني الكربى والصغرى يف البينونة؟ البينونة  طلقات تكون 
الصغرى حتتاج إىل عقد جديد، والبينونة الكربى حتتاج إىل عقد جديد بعد أن تتزوج بزوج 



                                                                                     
 

   هذه املادة مل تراجع من قبل الشيخ                               والطالق كتاب النكاح
     

 
  ١٤٤  

 

ا مث بعد ذلك آخر معناه حتتاج إىل زواج جديد زوج  جديد مث يطلقها وتنقضي عد
يتزوجها أما يف البينونة الصغرى فال، بل يعقد عليها ويردها، مىت تتحول من رجعية إىل 

إذا انتهت  من احليضة الثالثة( املطلقة رجعيا )  فإذا طهرت( : ئن بينونة صغرى؟ قال
نقطاع ا هل تنقضي العدة وتبني  الغتسال؟ ألنه  احليضة الثالثة انتهت عد الدم أم 

ممكن يكون فيه فرق زمين بينهما يعين ينقطع الدم يف الليل وتغتسل الفجر فمىت تبني منه؟ 
أين الفرق؟ الفرق لو رجعها يعين انقطع دمها يف الليل والفجر اغتسلت وهو يف منتصف 

نقطاع الدم فال يستطيع يرجع نت  ها قد صارت الليل رجعها ترجع أم ال ترجع؟ إن قلنا 
الغتسال يستطيع يرجعها، واضح الفرق فإذا (  :املذهب ما هو؟ قال. ئن، وإن قلنا 

معناه انه تنقضي )  من احليضة الثالثة ومل تغتسل فله رجعتها( املطلقة رجعيا )  طهرت
غتساهلا املانع للزوج  روي عن عمر وعلي وابن مسعود  لوجود أثر احليض العدة 

نقطاع الدم ن الوطء م ا  فإن اغتسلت من وعنه ليس له رجعتها معناه بل تنقضي عد
لثة ومل يكن ارجتعها مل حتل إال بنكاح جديد وأما بقية األحكام من قطع  حيضة 

نقطاع الدم معىن ذلك لو علق  اإلرث والطالق واللعان والنفقة وغريها فتحصل 
نق الغتسال، لو العنها فقبل طالقها على طهرها من احليض إذاً  طاع الدم وليس 

انقطاع الدم زوجة يستطيع يالعنها لكن بعده ال، والنفقة بعد انقطاع الدم تنقطع فإذا 
انقطع الدم أصبحت أجنبية ال يستطيع يالعن منها هذا املعىن، وقطع اإلرث يعين إذا 

ا(  :انقطع دمها وقبل أن تغتسل مات فال ترث، قال قبل رجعتها  وإن فرغت عد
وبعولتهن { بويل وشاهدي عدل ملفهوم قوله تعاىل )  نت وحرمت قبل عقد جديد

ن طلق احلر واحدة )  ميلك ومن طلق دون ما(  أي يف العدة} أحق بردهن يف ذلك 
إذا طلق طلقة واحدة مثال أو املطلقة رجعيا )  مث راجع( أو ثنتني أو طلق العبد واحدة 

طلقة، فكم طلقة تبقى؟ طلق طلقة واحدة مث راجعها فكم تبقى؟ تبقى طلقتني مث راجع امل
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نت منه مث عقد عليها وردها فتبقى اثنتان، قال أو (  :طلقتان، طلقها طلقة واحدة مث 
نت منه مث تزوجها البائن)  تزوج  أكثر مما بقي( من الطالق ) مل ميلك  ( يعين طلقها و

يعين طلقها مثال طلقة واحدة أو نقول  ) و الوطئها زوج غريه أ(  من عدد طالقه) 
نت منه مث تزوجت برجل آخر مث طلقها اآلخر وانقضت العدة مث تزوجها  اثنتان مث 

ألن وطء  :قال: زوجها األول فكم طلقة تبقى له؟ تبقى له الطلقة الباقية الواحدة، التعليل
م الطالق كوطء السيد حيتاج إليه يف اإلحالل للزوج األول فال يغري حك الثاين ال

ا مث فارقها مث عادت لألول  يعين الزوج الثاين خبالف املطلقة ثال إذا نكحت من أصا
ا تعود على طالق ثالث لو طلقها ثالث طلقات مث انقضت العدة وتزوجت بزوج  فإ

ا من الزوج اآلخر مث تزوجها زوجها  آخر مث طلقها الزوج اآلخر بدون اتفاق وانقضت عد
  .ول يرجع على كم طلقة؟ ثالثاأل

  فصل
ا يف زمن ميكن انقضاؤها( املطلقة )  وإن ادعت(  يعين جاءت مثال  ) انقضاء عد

ا  :بعد أربعة أشهر وقالت أ انقضت عديت ميكن ذلك، قال ادعت )  فيه أو( أي عد
ا  ا الزوجأي أنكر )  بوضع احلمل املمكن وأنكره( انقضاء عد (  املطلق انقضاء عد

إذاً القول قوهلا هنا إذا كان  يعرف إال من قبلها فقبل قوهلا فيه ألنه أمر ال)  فقوهلا
م وقالت انقضت عديت فال، لو   الزمن الذي ادعته ميكن لكن لو جاءت بعد عشرة أ

م وقالت انقضت عديت ممكن إذاً  كانت حامل ويف الشهر األخري وجاءت بعد عشرة أ
احلرة ( أي انقضاء العدة ) وإن ادعته (  :املسألة الثانيةحبسب ممكن أو غري ممكن، 

أو ادعته أمة يف أقل من مخسة عشر ) وعشرين يوما وحلظة  ةحليض يف أقل من تسع
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يوم : ألن أقل مدة ممكن حتيض فيها املرأة ثالث حيضات) مل تسمع دعواها ( وحلظة 
 ١٣ حاضت يوم مث مث ١٤فتكون  ١٣حاضت فيه مث الطهر البد أن يكون أقل شيء 

اية اليوم ٢٨يوم طهر وهو أقل طهر ممكن صارت  ، مث يوم وهو احليضة الثالثة ويف 
يوم أقل مدة ميكن أن حتيض فيها املرأة ثالث حيضات، فهي ادعت اآلن  ٢٩طهرت إذاً 

ا حاضت ثالث حيضات يف  لضبط ممكن  ٢٩يوم فال يقبل، وإن ادعت يف  ٢٨أ يوم 
در فلذلك هذا النادر ال نقبله إال ببينة، أم غري ممكن؟ ان تبهوا يقولون هذا ممكن لكنه 

ألن ذلك أقل زمن ميكن  :فهذا نقبله بال بينة، قال ٢٩وأما إذا ادعت يف أكثر من 
انقضاء العدة فيه فال تسمع دعوى انقضائها فيما دونه وإن ادعت انقضاءها يف 

ا عندهم يف ذلك أثر ورد عن شريح ملا ادعت ملاذا؟ ألنه يندر وطبع ذلك الزمن قبل ببينة
در تعليله، قال يعين  وإال فال: امرأة هذا فقال إن جاءت ببينة قبلنا هذا وإال فال ألنه 

يت ببينة فال نقبل  وإن (  :املسألة الرابعة ألن حيضها ثالث مرات فيه يندر جداوإن مل 
ميكن  عديت وقد مضى ما)  فقالت انقضت( أي بدأت الرجعية مطلقها ) بدأته 

وطبعا البد أن يكون قد مضى مدة ميكن فيها انقضاؤها وهي أكثر من  انقضاؤها فيه
( املطلق )  فقال(  ٢٩حتتاج إىل بينة وأقل ال تسمع إذاً أكثر من  ٢٩ألنه لو  ٢٩

ا منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة ال)  كنت راجعتك تقبل إال ببينة  فقوهلا أل
يت بشهود يشهدوا انه راجعها قبل ذلك مث قالكان راجعها قبل أنه    :معناه هو الذي 

يعين كالمها كل واحد فيهم قال يف نفس الوقت هي قالت أ انتهت  وكذا لو تداعيا معا
ومىت  :عديت وهو قال أ راجعتك مع بعض فيصري القول قول من؟ قوهلا هي، قال

لو أحد  النكاح مث يعرتف به فإنه يقبل منه قبل كجحد أحدمها أي عن قوهلا رجعت
قال أ ما تزوجت أو هي قالت له ليس بزوجي مث أقرت فنقبل هذا اإلقرار بعد اجلحد  

وهي : كذلك لو ادعت انقضاء العدة مث رجعت عن هذا قبلنا ذلك، املسألة اخلامسة
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وقالت )  رتهفأنك( أي بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك )  أو بدأها به( : عكس الرابعة
فهمنا الصورة هو يقول راجعتك  فالنة قالت  ) فقوهلا( انقضت عديت قبل رجعتك 

مىت قال اليوم قالت أ انقضت عديت من اسبوع فالقول قوهلا واملصنف يقول قوهلا يف 
املسألتني سواء هو الذي بدأ أو هي اليت بدأت لكن هذا خالف املذهب واملذهب قوله 

قاله اخلرقي قال يف الواضح يف الدعاوي نص عليه  :أ قوله، قالهو يعين الذي يبد
وجزم به أبو الفرج الشريازي وصاحب املنور واملذهب يف الثانية القول قوله كما يف 

إذاً املذهب إذا هو  طع به يف اإلقناع واملنتهىاإلنصاف وصححه يف الفروع وغريه وق
ي ألن الذي يصبح أن الثاين هو املدعي الذي بدأ فقوله هو، وإذا هي اليت بدأت قوهلا ه

  . فعليه هو أن يثبت
  يف البينونة الكربى فصل

( ن طلق احلر ثال والعبد اثنتني )  ما ميلك من الطالق( املطلق )  إذا استوىف(  
اآلن هي كيف حتل للزوج " ٢"بنكاح صحيح "١"غريه)  حرمت عليه حىت يطأها زوج

فإن طلقها فال { لقوله تعاىل   :روط، والدليل على هذااألول؟ فالبد من توفر هذه الش
ن { بعد قوله } حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه  إذاً قوله فإن  }الطالق مر

فال يكفي العقد وال اخللوة وال املباشرة دون  "٣"يف قبل :طلقها يعين الثالثة، قال
أو مل يبلغ عشرا )  مراهقا( كان )  ولو(  الفرج وال يشرتط بلوغ الزوج الثاين فيكفي

(  :لكن البد أن يكون قد جامع يعين البد أن حيصل منه اجلماع، قال سبق لعموم ما
واحلشفة "٤"كلها من الزوج الثاين) تغييب احلشفة ( يف حلها ملطلقها ثال ) ويكفي 

هي رأس الذكر فإذا كان هو مقطوع احلشفة فالبد من إيالج قدر احلشفة إذا كان 
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وهي أي قطع احلشفة حلصول ذوق العسيلة ) أو قدرها مع جب ( : ع، قالمقطو 
واملقصود به انتصاب الذكر " ٦"مع انتشار( أي قبلها  "٥")يف فرجها ( بذلك  اجلماع

اآلن سينتقل إىل صور من الوطء  لوجود حقيقة الوطء فاإلنزال ليس شرط) وإن مل ينزل 
 شبهة و( وطء ) دبر و  بوطء( املطلقة ثال )  وال حتل(  :ال حيللها للزوج األول، قال

حىت تنكح زوجا { لقوله تعاىل )  نكاح فاسد( وطء يف )  و ملك ميني( وطء يف ) 
ألن التحرمي يف هذه )  حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض( وال حتل بوطء يف } غريه 

لها لألول أم ال اآلن سيذكر صور للوطء ملتبسة هل حتملعىن فيها حلق هللا تعاىل االصور 
رض أو ضيق وقت ملوحتل بوطء حمرم  :حتل؟ سيذكر أنه حيلها لكن قد تشتبه، قال

( وهي املطلقة ثال )  ومن ادعت مطلقته احملرمة(  :، قالصالة أو يف مسجد وحنوه
ها )  نكاح من أحلها( عنه )  وقد غابت ا منه( ادعت )  و( بوطئه إ )  انقضاء عد

)  وأمكن( فيما ادعته )  صدقها نكاحها إن( أي لألول )  فله( ين أي من الزوج الثا
ا مؤمتنة على نفسها ن مضى زمن يتسع له أل اآلن هذه مطلقة ثال جاءت  ذلك 

ا نكحت آخر وأنه وطئها وأنه طلقها وأن العدة انتهت فهل له أن  بعد مدة فادعت أ
شرط الثاين إذا كان ذلك ممكنا أما إن يتزوجها أم ال؟ إن صدقها نعم له أن يتزوجها، وال

غابت عنه شهر أو شهرين فال يتصور، على العموم حبسب املدة اليت غابتها فإذا كان هذا 
ذا انتهى كتاب الطالق وهناك كتب أخرى ومازلنا يف ربع النكاح والطالق . ممكن

  .وتوابعها، من توابع النكاح والطالق اإليالء
  كتاب اإليالء

خالصة هذا الباب لو حلف يل واأللية اليمني و ي ملد أي احللف مصدر آىليالء اإل
الزوج على ترك وطء الزوجة مدة تزيد على أربعة أشهر هذا نسميه إيالء فإن آىل ما الذي 

يلزمه؟ إذا هي طالبت فليس من حقه أن يتعمد ترك وطئها مدة تزيد على أربعة أشهر، 
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يطأها وإما أن يطلقها لكن ال يعلقها، اآلن نقرأ فإن طالبت هنا يلزمه القاضي إما أن 
( ميكنه الوطء )  زوج حلف( شرعا )  وهو(  :ما هو اإليالء؟ قال: األحكام التفصيلية

( أبدا أو )  على ترك وطء زوجته يف قبلها( كالرمحن الرحيم )   تعاىل أو صفته
} تربص أربعة أشهر  للذين يؤلون من نسائهم{  قال تعاىل)  من أربعة أشهر أكثر
يعين لو قال إن وطئتك فلله علي  وهو حمرم وال إيالء حبلف بنذر ما حكم اإليالء؟ اآلية

يالء بل يطأها ويتصدق وال مشكلة فهذا حلف بنذر  أن أتصدق بكذا فهذا ليس 
ويقصدون أن هذا نذر يف معىن اليمني مثل الطالق الذي يف معىن اليمني، الطالق إن 

نع أو احلث أو التصديق أو التكذيب أصبح طالقا لكن فيه معىن اليمني واليمني أريد به امل
إمنا يراد للحث على الفعل أو الرتك أو تصديق أو تكذيب حتلف مث تصدق، وهللا حصل  

كذا تقوله ألنك صادق، وهللا مل حيصل كذا يعين إنك كاذب، وهللا ألفعلن كذا حتث 
ا متنع نفسك من الفعل كذلك لو كان الطالق حيمل نفسك على الفعل، وهللا ال أفعل كذ

 علي أن : هذا املعىن فهو طالق لكنه يف معىن اليمني فيسمى حلف وكذلك النذر
أصوم شهر هذا نذر لكن ليس فيه معىن احللف لكن إن فعلت كذا فلله علي كذا، انتبهوا 

يه حث على شيء، ليس إن جاء رمضان  علي كذا فهذا ليس فيه معىن اليمني وما ف
لكن إن وطئتك أو إن كلمتك فلله علي صوم شهر هذا نذر لكن فيه معىن اليمني هذا 

لعتق يعين إن وطئتك فلله علي أن أعتق عبدي أو  أو عتق معىن حبلف نذر، حلف 
يالء،أو طالق فعبدي حر فهذا ليس إيالء،   صورته إن وطئتك فأنت طالق هذا ليس 

ألن اإليالء يكون على الزوجة وليس األمة، الزوجة اليت سرية وال حبلف على ترك وطء 
وهي مسدودة الفرج فهذه  أو رتقاء جيب وطئها يف األربعة أشهر أما األمة فال، له اخليار،
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( اإليالء )  ويصح(  :لو حلف عليها ما فيه مشكلة ألن هي أصال متعذر مجاعها، قال
مميز ( لغ و )  قن و( حر و )  و كافر  (كل من يصح طالقه من مسلم و   ) من

مل يدخل ( أي زوجة ميكن وطؤها ولو )  وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن
لعدم )  جمنون ومغمى عليه( زوج )  من( يصح اإليالء )  ال( و  لعموم ما تقدم)  ا

ألن املنع هنا ليس )  عاجز عن وطء جلب كامل أو شلل( ال من )  و( القصد 
( لزوجته )  فإذا قال(  :ن يصور لإليالء كيف صورته، له أمثلة كثرية، قالاآل لليمني
لو قال وهللا  كخمسة أشهر)  وطئتك أبدا أو عني مدة تزيد على أربعة أشهر وهللا ال

يالء فيمكن أن يرتكها ثالثة أشهر، ففي الغالب أن هذا ليس  ال أطؤك ثالثة أشهر ليس 
ابن مرمي عليهما السالم )  حىت ينزل عيسى( وطئتك  القال وهللا )  أو( : يالء، قال

يعين قال حىت تشريب اخلمر أو حىت ترتكي غياه مبحرم )  أو( حىت خيرج الدجال )  أو( 
حىت تشريب اخلمر أو ( وطئتك  كقوله وهللا ال ماهلا أو ببذل الصالة فيعترب إيالء،

يب مالك وحنوه تضرب له مدة ) ل و فهو م( أي حنو ما ذكره )  تعطيين دينك أو 
لعموم )  قنا( يل و كان امل)  فإذا مضى أربعة أشهر من ميينه ولو( من ميينه  اإليالء
)  فقد فاء(  يف الفرج أو قدرها عند عدمها)  فإن وطىء ولو بتغييب حشفة( اآلية 

ئم ألن  سيا أو جاهال أو جمنو أو أدخل ذكر  ألن الفيئة اجلماع وقد أتى به ولو 
يعين ما ساحمته، اآلن  بوطء من آىل منها ومل تعفهيعين يرجع  يف)  وإال(  لوطء وجدا

وطئها يف األربعة أشهر حق هلا فإن تنازلت نعم يعين لو قال هلا أطؤك سنة وهي وافقت 
إن طلبت )  لطالق( احلاكم )  أمره(  :فال مشكلة فإن حصل هذا ما احلكم؟ قال

مره وإن مل تطلب حق هلا ذلك منه وإن عزموا الطالق فإن هللا مسيع { لقوله تعاىل  فال 
 طلق حاكم عليه واحدة أو ثال أو فسخ( يل أن يفيء وأن يطلق و ن أىب املفإ} عليم 

إذاً احلاكم له ثالث خيارات إما أن يطلقها واحدة، أو يطلقها ثال واحلقيقة هي  )
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هم يقولون انه يف اإليالء احلاكم له  مشكلة كيف يطلقها ثال والطالق ثال حمرم لكن
ذلك إن رأى املصلحة، أو يفسخ نكاحها ال يطلقها وطبعا إن طلقها سيحسب الطالق 

ل يف هذه األحكام من و يل عند امتناعه وكمو لقيامه مقام امل :وإن فسخ ال حيسب، قال
املول اآلن عند صور من وطء  ترك الوطء ضرارا بال عذر أو حلف أو ظاهر ومل يكفر

)  أو "١"يف الدبر( يل من آىل منها و امل)  وإن وطىء(  :غري مقبول ال يعترب يفء، قال
حللف على ترك الوطء يف )  فما فاء "٢"دون الفرج( وطئها  ألن اإليالء خيتص 

سنشرع يف مسألة  القبل والفيئة الرجوع عن ذلك فال حتصل الفيئة بغريه كما لو قبلها
أي مدة )  بقاء املدة( يل و امل)  وإن ادعى(  :ف، قالجديدة وهي لو حصل خال

 "أ"أنه وطئها وهي ثيب( ادعى )  أو( اإليالء وهي األربعة أشهر صدق ألنه األصل 
إذاً لو اختلفوا يف الوطء هو يقول  يعلم إال من جهته ألنه أمر خفي ال)  ميينه صدق مع

له ألننا ال نستطيع معرفة أ وطئت وهي تقول ال مل يطأ وكانت هي ثيب فالقول قو 
أو ادعت البكارة  "ب"بكرا( اليت آىل منها )  كانت وإن( حقيقة األمر إال منه، 

ا )  وشهد بذلك ا ثقة فقوله )  امرأة عدل صدقت( أي ببكار وإن مل يشهد ببكار
لو كانت ثيب وادعى وطئها نصدقه أو كانت بكر وادعى وطئها وهي أنكرت فهنا  بيمينه

ا وإال فالقول قوله، انتقل إىل مسألة جديدة خمتلفة وهي تشبه إما أن  يت ليشهد ببكار
)  ا بال ميني إضرارا( أي وطء زوجته )  وطأها( الزوج )  وإن ترك(  :اإليالء، قال

يعين يضرب له أربعة أشهر فإما أن يطلق  ) لو فكم( له )  عذر وال( ترك وطئها  ىعل
هذه الصورة الثانية ظاهر من زوجته ومل يكفر فهو مل يكفر وكذا من ظاهر و وإال يرجع، 

فيضرب له أربعة أشهر فإن وطىء وإال  :إما ان يكفر ويرجع لزوجته أو يطلقها، قال
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لطالق فإن أىب طلق عليه احلاكم أو فسخ النكاح كما تقدم يف امل وهو أن  يلو أمر 
حدمها وإن ان: احلاكم يطلق طلقة واحدة أو ثالث أو يفسخ، قال قضت مدة اإليالء و

قدر وطىء أو  عذر مينع اجلماع أمر أن يفي بلسانه فيقول مىت قدرت جامعتك مث مىت
يعين افرض انه انقضت املدة وواحد فيهم مريض الزوج مثال مريض فقال سأرجع  طلق

وميهل لصالة فرض وحتلل من إحرام وهضم وحنوه ومظاهر  :ومبجرد أن أبرأ أطأ، قال
م لطلب رقبة يعين ميهل املظاهر أن يبحث عن رقبة يشرتيها ويعتقها فيمهل ثالثة  ثالثة أ

م   . أ
  كتاب الظهار

مشتق من الظهر وخص به من بني سائر األعضاء ألنه موضع الركوب ولذلك مسي 
{ لقوله تعاىل )  وهو حمرم(  :حكم الظهاراملركوب ظهرا واملرأة مركوبة إذا غشيت 

م ليقولون منكرا فمن شبه زوجته أو  :هذا اآلن تصوير للظهار }من القول وزورا  وإ
كما لو قال أنت علي كظهر   من حترم عليه)  ببعض( أي بعض زوجته )  بعضها( شبه 

)  عليه أبدا بنسب أو بكل من حترم(  :أمي أو أخيت أو أيب أو كل من حيرم عليه، قال
اته أو مبن حترم عليه إىل أمد  كأخته منه أو مبصاهرة كحم)  أو رضاع( كأمه وأخته 

بيان للبعض كأن يقول أنت علي كظهر أمي أو )  من ظهر( كأخت زوجته وعمتها 
كيدها أو )  ينفصل أو عضو آخر ال( عميت )  بطن(  ـأنت علي ك)  أو( أخيت 
علي أو ( أو ظهرك أو يدك )  أنت(  أي لزوجته)  هلا( متعلق بشبه )  بقوله( رجلها 

هذه املسألة األوىل، الصورة  أو وجه محايت وحنوه ظهر أمي أو كيد أخيتمعي أو مين ك
)  أو(  :، الصورة الثالثةفهو مظاهر ولو نوى طالقا أو ميينا)  أو أنت علي حرام :الثانية

جواب فمن وكذا لو قال )  مظاهر فهو( واخلنزير )  كامليتة والدم( قال أنت علي 
وإن  :الصورة اخلامسةو كظهر أيب أو أخي أو زيد أ "٤"علي كظهر فالنة األجنبيةت أن
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ا   قال أنت علي أو عندي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار وهذه اخلامسة ختتلف أل
حتتمل تقبل الظهار وتقبل غري الظهار فإذا أطلق ظهار لكن لو نوى غري الظهار يعين يف 

 الكرامة وحنوها دين وإن نوى يف :الكرامة، يف األدب، يف االحرتام فليس بظهار، قال
يعين يقبل ذلك عند القاضي وبينه وبني هللا يدين إن كان صادق فليس  وقبل حكما

 وإن قال أنت أمي أو كأمي فليس بظهار إال مع نية أو قرينة :بظهار، الصورة السادسة
هنا مل يقل أنت علي كأمي بل قال أنت كأمي يعين تشبهني أمي يف اخللقة أو يف 

 االحرتام فهذا ليس بظهار إال إذا نوى الظهار أو كانت هناك قرينة األخالق أو يف
 وإن قال شعرك أو مسعك وحنوه كظهر أمي فليس بظهار: للظهار، الصورة السابعة

ملاذا؟ ألن قلنا أن الشعر والسمع وما شابه ذلك هذا له حكم املنفصل وهذا الذي قاله 
" أو عضوا آخر ال ينفصل: "إليه يف قوله املصنف هنا هو أشار إليه هناك فيما سبق أشار

يريد أن خيرج العضو الذي ينفصل وهو الشعر والسمع وحنو ذلك وهذا ليس بظهار، 
أي قالت له نظري )  وإن قالته لزوجها(  :انتهينا، سننتقل اآلن إىل الصورة الثامنة وهي

ن منكم من الذين يظاهرو { لقوله تعاىل )  فليس بظهار( ما يصري به مظاهرا منها 
يعين من الزوجة ال يعترب ظهار لكن مع كونه ال يعترب ظهار  فخصهم بذلك} نسائهم 

أي على الزوجة إذا قالت ذلك )  وعليها(  :فهل جتب عليها الكفارة أم ال؟ قال
 ريفكى الزوج وعليها التمكني قبل التأي كفارة الظهار قياسا عل)  كفارته( لزوجها 

متتنع منه لكن تلزمها الكفارة والذي أوجب الكفارة هو القياس  وعليها التمكني يعين ال
هو  ويكره نداء أحد الزوجني اآلخر مبا خيتص بذي رحم حمرم كأيب وأمي :فقط، قال

لظهار، قال الظهار )  يصحو ( : صحيح ليس بظهار لكن يكره ذلك ملا فيه من التشبه 
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مع الزوجة لكن لو قال لألمة أو أم الظهار يكون ال من أمة أو أم ولد )  من كل زوجة( 
الذين يظاهرون منكم من : "الولد أنت علي كظهر أمي فال يكون ظهارا ألن هللا قال

إن وعليه كفارة ميني : يعين ال يقع الظهار إذا قال هذا لألمة أو ألم الولد، قال" نسائهم
ول هو ميني فإن ظاهر ظاهر من أمة أو أم ولد إذاً افهموا الظهار من األمة أو أم الولد نق

ألن كل حالل حرم فهو ميني إال الزوجة ظهار، فكأنه : منها فعليه كفارة ميني، القاعدة
لو قال الشاي : قال ألمته أنت علي حرام، حرمتك علي فهذا ميني، وكذا كل حالل حرم

ن حرام علي، األرز حرام علي، القهوة حرام علي، فهذا ميني وعليه كفارة ميني إذا أراد أ
نون واملغمى عليه والنائم   يصح طالقه وال يصح ممن ال: يشرب، قال كالطفل واملكره وا

والسكران غري اآلمث أما السكران اآلمث الذي تعمد السكر فهذا يؤاخذ بطالقه وظهاره 
  .وهكذا

  فصل
يصح )  و(  يعين اآلن أي منجزا كأنت علي كظهر أمي "أ") ويصح الظهار معجال( 

)  فإذا وجد( كإن قمت فأنت علي كظهر أمي   "ب") بشرط معلقا( الظهار أيضا 
أي  "ج") مطلقا( يصح الظهار )  و( لوجود املعلق عليه )  صار مظاهرا( الشرط 

كأنت علي كظهر   "د") مؤقتا( يصح )  و(  مثل األمثلة املاضيةغري مؤقت كما تقدم 
ا يف رمضان فيصبح هو مظاهر منها مدة رمضان فقط فإن  أمي شهر رمضان أراد إتيا

فإن وطىء فيه  (  :فتلزمه الكفارة فإذا انقضى رمضان سقطت الكفارة ويرجع هلا، قال
على مظاهر ومظاهر )  وحيرم( مبضيه )  وإن فرغ الوقت زال الظهار( لظهاره )  كفر
( كالقبلة واالستمتاع مبا دون الفرج )  وطء ودواعيه( لظهاره )  قبل أن يكفر( منها 
ا حىت تفعل ما أمرك هللا به صححه الرتمذي )  ظاهر منهاممن  ( لقوله ملسو هيلع هللا ىلص فال تقر

لوطء ( أي يف ذمة املظاهر )  وال تثبت الكفارة يف الذمة  يعين ال إكراه، اختيارا) إال 
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تثبت الكفارة يف ذمته إذا وطئ، هل تلزمه الكفارة قبل الوطء؟ ال تلزمه، ظاهر منها ممكن 
طلقها، فإن مل يطأها هنا سنقع يف ماذا؟ إما أن ترضى ألنه سندخل يف اإليالء بعد أربعة ي

أشهر ليس هلا أن تصرب عليه فإما أن يطأها وهذه مرت معنا قلنا املظاهر الذي رفض 
 العود( أي الوطء )  وهو( : الكفارة، فإما أن يطأها أو يطلقها، فقد خيتار طالقها، قال

ا  لزمته ئفمىت وط)  ا شرط حلله يؤمر  الكفارة ولو جمنو وال جتب قبل الوطء أل
ا )  عند العزم عليه( أي قبل الوطء )  ويلزم إخراجها قبله(  من أراده ليستحله 

وإن مات أحدمها قبل الوطء } من قبل أن يتماسا { لقوله تعاىل يف الصيام والعتق 
 وتلزمه كفارة واحدة بتكريره(  :لمثل الطالق لو طلقها قبل الوطء سقطت، قا سقطت

)  واحدة( زوجة )  قبل التكفري من( أي الظهار ولو كان الظهار مبجالس  "أ")
)  بكلمة واحدة "ب"من نسائه لظهاره( تلزمه كفارة واحدة )  و( كاليمني  تعاىل 

أي  "ج") وإن ظاهر منهن(  ظهار واحد ن قال لزوجاته أننت علي كظهر أمي ألنه
( عليه )  ـف( ن قال لكل منهن أنت علي كظهر أمي )  بكلمات( ن زوجاته م

ا أميان متكررة على أعيان متعددة فكان لكل واحدة كفارة  )  كفارات بعددهن أل
يعين معناه إشارة إىل هذه املسألة لو ظاهر من واحدة مث كفر " د" كما لو كفر مث ظاهر

  ن الكفارة، ما هي كفارة الظهار؟مث ظاهر، اآلن سينتقل إىل فصل يف بيا
  فصل

فإن مل جيد صام شهرين  "١"عتق رقبة( كفارة الظهار على الرتتيب   أي)  وكفارته (
والذين يظاهرون { لقوله تعاىل  "٣")فإن مل يستطع أطعم ستني مسكينا  "٢"متتابعني

سيذكرها أو  انتبهوا للقاعدة اليتاآلية  }يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من نسائهم مث 
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الضابط الذي سيذكره فنحن قلنا عتق رقبة فإن مل جيد صيام شهرين فإن مل جيد ستني 
مسكينا فالعربة مبىت جيد أو ال جيد، يستطيع أو ال يستطيع، العربة يف وقت الوجوب وهلذا 

معناه وقت وجوب الكفارة ننظر نقول جيب  واملعترب يف الكفارات وقت وجوب :قال
يف هذه اللحظة فإن مل جتد رقبة يف هذه اللحظة فعليك صيام شهرين  عليك عتق رقبة

متتابعني، ال تستطيع إذاً عليك إطعام ستني مسكني، اآلن لزمتك ستني مسكني، افرض 
بعد مدة وجد الرقبة فهل له أن يرجع للرقبة، هل يلزمه أن يرجع أم ال؟ نقول ال يلزمه 

يعين  سر موسر قبل تكفري مل جيزئه صوم فلو أع :العربة بوقت الوجوب، قال املصنف
كان موسر أن جيد الرقبة فقبل أن يكفر ال ينتقل إىل الصوم ألن الذي وجب عليه هو 

يعين كان معسر فكانت الرقبة  ولو أيسر معسر مل يلزمه عتق وجيزئه :عتق الرقبة، العكس
ب األعلى مث أعسر ال ال تلزمه فلزمه الصيام مل يلزمه العتق لكن جيزئه العتق يعين إذا وج

ينتقل لألدىن لكن إذا وجب األدىن مث أيسر جيوز له هو له اخليار فيجوز له أن يرتفع 
إال ملن ( يف الكفارة )  وال تلزم الرقبة(  :لألعلى وجيوز له أن خيرج ما وجب، قال

اآلن هو يبني كيف مل جيد، من هو الذي مل جيد،  أي ملكها)  ملكها أو أمكنه ذلك
و الذي جيد، من الذي جيد الرقبة، والذي ال جيدها اآلن يبني يقول إما ملن ملكها ومن ه

كثر  ) بثمن مثلها( أو أمكنه ملكها  ليس بثمن أكثر من مثلها فلو ما وجد إال رقبة 
دة ال جتحف مباله ولو نسيئة من مثن املثل ال تلزمه، يعين وجد رقبة بثمن آجل  أو مع ز
خذها أم ال يلزمه؟ ال بشرط أن يكون له مال غائب أو مال فهل نقول يلزمك أن 

لقرض؟ ال  مؤجل لكن لوما عنده مال ووجد من يقرضه الرقبة فهل له أن يقبل يشرتيها 
لقرض أو بثمن مؤجل معناه يعطيه الرقبة مث يطالبه ببدهلا أو  يشرتيها، يعين انه يشرتيها 

ا معناه، ولو نسيئة يعين ولو كان مثنها نسيئة يبيعه الرقبة بثمن مؤجل وما عنده سداد هذ
أي مثنها مؤجل وليس عنده وفاء فال تلزمه، لكن لو كانت نسيئة وعنده مال غائب، دين 



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
comwww.bajabir.              

  
  
  
  
 

١٥٧  

س أو يف منطقة بعيدة سيأيت، مال غائب هو البعيد، واملؤجل هو الدين، قال وله  :عند 
و كان ما عنده لكن واحد قال يعين ال يلزمه أن يقبل اهلبة ل بة مال غائب أو مؤجل ال

ويشرتط  :له أ أهبك الرقبة فال يلزمه ألن فيها منة عليه فال يلزمه أن يقبل املنة، قال
( عن ) و  يعين سنة كاملة فاضال عن كفايته دائما( للزوم شراء الرقبة أن يكون مثنها 

يت برقبة لكن لكن لو كان عنده مبلغ ميكن  من زوجة ورقيق وقريب)  كفاية من ميونه
هذا املبلغ مدخر لقوته وقوت أوالده فال يلزمه أن يشرتي الرقبة نقول البد أن يكون 

)  عما حيتاجه( فاضال ) و  ( فاضل عن كفايته وكفاية من ميونه من زوجة ورقيق وقريب،
صاحلني ملثله إذا كان مثله )  وخادم فال يلزم ببيع سكنه، من مسكن( هو ومن ميونه 

ومركوب ( عبد خيدمه وهو حيتاجه ليس بزائد فال يبيع العبد أو يعتق العبد،  عنده خيدم
يعين ال نلزمه ببيع السيارة أو املالبس اليت يستعملها  حيتاج إىل استعماله)  وعرض بذلة

ألموال املوجودة  وثياب جتمل( دائما  ثياب العيد ال نلزمه ببيعها وال نلزمه شراء الرقبة 
لو فرضنا إن هو  ومؤنة عياله )  مال يقوم كسبه مبؤنته(  فاضل عن ) و هلذه األشياء،

عنده مبلغ يستطيع يشرتي رقبة لكن هذا املبلغ هو الذي يعيش عليه كل يوم يذهب 
ين يوم يذهب ويشرتي  خذ هذا املبلغ و ويشرتي بضاعة ويبسطها يف السوق ويبيعها مث 

ذا املبلغ مث يفتقر،  بضاعة ويبيعها فهذا رأس مال فال يلزم بشراء )  وكتب علم( رقبة 
( وأيضا ال نقول له بع كتب العلم اليت حتتاجها أما لو كانت زائدة فنعم،  حيتاج إليها
 ألن ما: إذا كان عنده مبلغ لوفاء الدين فال يشرتي به الرقبة، التعليل ) ووفاء دين

كأنه ما عنده مال نعتربه   يعين عنده مال حلاجته استغرقته حاجة اإلنسان فهو كاملعدوم
ككفارة الظهار والقتل )  وال جيزئ يف الكفارات كلها(  :معدوم هذا املال مث قال
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ار رمضان واليمني  سبحانه  اآلن هو سيذكر " ١") إال رقبة مؤمنة( والوطء يف 
لوطء يف شروط الرقبة، ما هي الصفات املطلوبة يف الرقبة الواجبة يف كفارة الظهار والقتل وا

فتحرير  ومن قتل مؤمنا خطأ{ وله تعاىل لقار رمضان واليمني، فالبد أن تكون مؤمنة 
إذاً هذا القيد جاء يف القتل وبقية الكفارات  وأحلق بذلك سائر الكفارات} رقبة مؤمنة 

لعمل ضررا بينا(  :قياسا عليها، الصفة الثانية هذه الصفة  ) سليمة من عيب يضر 
لشرط الثاين يف الرقبة، بقي أن نعرف ما هو تعليل ذلك مث سيبني املصنف ما الثانية أو ا

لعمل، قال ألن املقصود متليك الرقيق منافعه ومتكينه من  :هي العيوب اليت تضر 
لعمل ضررا بينا يعين معناه إن املقصود  التصرف لنفسه وال حيصل هذا مع ما يضر 

ستفيد من منافعه فإذا كان هو أصال ال يصلح بعتق الرقبة أن منلك العبد نفسه وأن ي
لعتق ألنه يكون مع سيده ينفق عليه أحسن له من أن يصبح حرا فال  للعمل معناه نضره 

لعمل، قال كالعمى والشلل (  :جيد أحد ينفق عليه، اآلن سيمثل للعيوب اليت تضر 
ى أو السبابة أو أو أقطع األصبع الوسط( أي اليد أو الرجل )  ليد أو رجل أو قطعها

ام ام أو األمنلة من اإل قطع أمنلتني من الوسطى  أو أمنلتني من وسطى أو سبابة)  اإل
ام والسبابة  مثل قطع الوسطى وقطع أمنلتني من السبابة مثل قطع السبابة ألن اإل

ليد وكذلك إذا قطعت أمنلتني، أو نقول بلغة أخرى إذا  والوسطى إذا قطعت فال يستفاد 
تبقى إال أمنلة واحدة فال يستفاد، معناه إذا بقيت أمنلة واحدة من الوسطى أو السبابة  مل

ام فال يستفاد منها، قال  ) من يد واحدة( معا )  والبنصرأو أقطع اخلنصر (  :أو اإل
  تفهم إشارته ألن نفع اليد يزول بذلك وكذا أخرس ال طبعا شرط تكون من يد واحدة

ما ال)  منه وحنوه وسميئوال جيزئ مريض (  ميكنهما العمل يف أكثر  كزمن ومقعد أل
يعين ال جيزئ عتق املغصوب إذا أعتقه مالكه ألن هذا العبد الصنائع وكذا مغصوب 

املغصوب هو يف يد الغاصب فلو أعتقته هل يستطيع يستفيد من حريته مادام هو حتت 



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
comwww.bajabir.              

  
  
  
  
 

١٥٩  

ألن عتقها )  أم ولد( ئ جتز )  وال(  :الغصب ال يستطيع فال يعتق املغصوب، قال
ألن لو مات سيدها ستصبح حرة هذا املعىن إذاً هذه ال جتزئ،  مستحق بسبب آخر

وهو من قال له سيده أنت مين على  ) وجيزئ املدبر(  :اآلن سينتقل إىل من جيزئ، قال
أما لو  واملكاتب إذا مل يؤد شيئا  دبر فإن مت فأنت حر، ونعترب هذا يعتق من الثلث،

 ع قسط لسيده فهذا شرع يف احلرية وليس عبدا فشروعه يف احلرية فيه شبهة احلرية،كان دف
يعين أمة والعياذ  زنت فأتت بولد هذا عبد وولد ز فيجزئ عتقه،  وولد الز( 

يف السن دون البلوغ،  والصغري)  واملرهون واجلاينالذي تصرفاته قبيحة،  واألمحق
ألن ما يف )  واألمة احلامل ولو استثىن محلها(  عن العمل، يعين ال يعيقه واألعرج يسريا

لعمل   .هؤالء من النقص ال يضر 
  فصل

وينقطع } فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني { لقوله تعاىل )  جيب التتابع يف الصوم( 
اآلن سيذكر املصنف أشياء تقطع التتابع حقيقة لكن  بصوم غري رمضان ويقع عما نواه

فإن (  :عين نعتربه أنه متتابع حكما، إذاً الصور القادمة هي تتابع حكمي، قالال تبطله ي
م تشريق " ٢"فطر جيب( ختلله )  أو( مل ينقطع التتابع  "١") ختلله رمضان كعيد وأ

كإغماء مجيع اليوم مل ينقطع التتابع )  وجنون ومرض خموف وحنوه( ونفاس ) وحيض 
سيا(  )  مل ينقطع(  "٥"كسفر)  و لعذر يبيح الفطرأ "٤"أو مكرها "٣"أو أفطر 

ختيارمها التتابع ألنه فطر لسبب ال انتهينا اآلن الفطر الذي ال يؤثر مخسة  يتعلق 
لصيام، اآلن انتقل  لصوم، األحكام املتعلقة  صور، اآلن انتهى من الشروط اخلاصة 

مسلما حرا ولو ويشرتط يف املسكني املطعم من الكفارة أن يكون  :للمسكني، قال
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فقط  من بر وشعري ومتر وزبيب وأقط)  وجيزئ التكفري مبا جيزئ يف فطرة فقط(  أنثى
فالذي جيزئ على املذهب يف الفطر هذه اخلمسة أشياء وال ينتقل إىل غريها يف املذهب 

وال جيزئ  إال إذا عدمت اخلمسة، يقول كذلك يف الكفارة هنا البد تكون من اخلمسة،
الرب أقل من مد وال  من( يف إطعام كل مسكني )  جيزئ وال( ت بلده غريها ولو قو 

)  أقل من مدين لكل واحد ممن جيوز دفع الزكاة إليهم( كالتمر والشعري )  من غريه
كالفقري   :أصال أهل الزكاة كم عددهم؟ مثانية، أربعة منهم يعطون حلاجتهم وهم حلاجتهم

ولو  :يس الغارم لديون على الناس، قالولواملسكني وابن السبيل والغارم ملصلحة 
كل الطعام لعراقي ،صغريا مل  بيان املد، انتقل  وتقدم يف الغسل ،واملد رطل وثلث 

م يف  إىل مسألة أخرى وهي تصوروا أنه ما أعطاهم مل يوزع عليهم بر أو شعري بل جاء 
 :ال جيزئ، قال البيت وغداهم أو عشاهم فهل يصري هذا إطعام مسكني؟ اجلواب ال، هذا

لعدم متليكهم ذلك الطعام خبالف ما لو )  وإن غدى املساكني أو عشاهم مل جيزه( 
وهذا مر معنا قلنا يف الوليمة إذا قال تفضل واجلس وكل فهل أنت متلك نذر إطعامهم 

م أو  حة فقط فتأكله وكذلك إذا غد الطعام؟ ال متلكه بل هو الذي ميلك الطعام فهذه إ
طلوب هو متليكهم لكن لو نذر أن يطعم ستني مسكينا ميكن يعشيهم أما يف عشتهم فامل

أدم يعين شيء  جيزئ اخلبز وال القيمة وسن إخراج أدم مع جمزئ وال :الكفارة فال مث قال
فال )  وجتب النية يف التكفري من صوم وغريه(  :يغمسوا فيه، انتقل اآلن إىل النية قال

لنية لكن لو أخرجها  بال نيةجيزئ عتق وال صوم وال إطعام  الكفارة عموما ال جتزئ إال 
 وأعتق رقبة مث قال تلك الرقبة إذاً هي كفارة ال ميكن ألن يوم أعتقت ما كانت كفارة 

لنيات ويعترب تبييت نية الصوم وتعيينها جهة الكفارة يشرتط يف  حلديث إمنا األعمال 
أي صوم واجب البد أن تكون النية من الصيام أن يبيت النية من الليل مثل رمضان ف

إذاً يعترب يف النية . الليل أما الصوم املستحب ميكن يف النهار وال حيسب له إال ما نواه
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، ونعترب أيضا تعيني جهة الكفارة يعين هل هو سيصوم عن كفارة ظهار "١"تبييت النية 
يف أثناء )  ظاهر منهاوإن أصاب امل(  :أم ميني فالبد أن حيدد أي نوع من الكفارة، قال

ارا ( الصوم  سيا أو مع عذر يبيح الفطر ) ليال أو  لقوله )  انقطع التتابع( ولو 
سيا ال  } فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتماسا{ تعاىل  انتبهوا لو كان أفطر 

ار ال ينقطع التتابع، لو أفطر لعذر يبيح الفطر ال ينقطع التتابع أما أن جيامع يف ليل أو 
لصيام،  لعتق أو  حىت ولو كان أفطر، فاجلماع ال حيل له إال بعد أن ينتهي من الكفارة 

أو كما لو كانت له زوجة أخرى   ) ليال(  وإن أصاب غريها أي غري املظاهر منها :قال
التتابع بذلك ألنه غري حمرم عليه وال هو )  مل ينقطع( سيا أو مع عذر يبيح الفطر 

ال يضر ألن اشرتاط  بع وال يضر وطء مظاهر منها يف أثناء إطعام مع حترميهحمل التتا
يت يف مسألة اإلطعام   .التتابع جاء يف اآلية يف عتق الرقبة ويف صيام شهرين ومل 

  كتاب اللعان
 مشتق من اللعن ألن كل واحد من الزوجني يلعن نفسه يف اخلامسة إن كان كاذ

ميان من اجلانبني مقرونة بلعن وغضبوهو شهادات مؤ  :تعريف اللعان إذاً  كدات 
حللف من اجلانبني يعين من  ألميان أي  اللعان هو شهادة ومعها مؤكدة هلذه الشهادة 

لغضب،  لنسبة للزوج يلعن نفسه، واملرأة تدعو على نفسها  الزوج والزوجة مقرونة بلعن 
ختصار ما هو اللعان؟ اللعان هو حكم يتعلق  لزوجني فقط وذلك حني يثبت عند إذاً 

الزوج ز الزوجة، لكن ليس عنده دليل على ذلك، ليس عنده شهود يشهدون بذلك، 
لز فيحد للقذف إن  : فهنا سيكون الزوج بني حالني إما أن يصرح بذلك ويتهمها 

كانت حمصنة، أو يعزر إن كانت غري حمصنة أو يثبت ذلك، ما يستطيع يثبت إذاً سيقام 
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ه احلد، إذاً ماذا يفعل؟ يسكت، إن سكت هذه زوجة، فيه ولد سيأيت منه، فيتعذر علي
عليه السكوت أيضا، فإذاً كيف املخرج؟ املخرج هو اللعان، شرع هللا له اللعان حىت خيرج 

من هذا املأزق هذا خبالف ما لو كانت هذه املرأة ليست زوجة يعين من علم عن امرأة 
ا زنت ومل ي ستطع إثبات ذلك هذا ال يضره ألنه لن ينسب إليه ولد منها مهما كانت أ

خبالف الزوجة فاملشكلة ستكون يف الزوجة فإذاً شرع له اللعان، ما هو اللعان؟ أن يتهمها 
لطريقة اليت ستأيت يعين يشهد على نفسه أربع مرات أنه صادق مث  لز مث يالعن منها 

لز مث تشهد هي يلعن نفسه اخلامسة يقول لعنة هللا علي  إن كنت كاذب يف رمي هلا 
أربع مرات أنه كاذب واخلامسة تقول أن غضب هللا عليها إن كان زوجها صادق فإذا مت 

األمر األول سيسقط عنه احلد إن كانت الزوجة حمصنة أو التعزير : اللعان انبنت عليه أمور
لقذف، إن كانت غري حمصنة إذاً دفع عن نفسه احلد الذي كان ينبغي  أن يقام عليه 

واألمر الثاين يفرق بني الزوجني على األبد يعين ال حيل له بعد ذلك أن يتزوجها أبدا، 
للعان  والثالث لو أراد نفي الولد ينفي الولد يقول هذا الولد ليس مين فال ينسب إليه 

مكلفني )  ويشرتط لصحته أن يكون بني زوجني(  :لكن بغري ذلك ال يستطيع، قال
إذاً اللعان بني  فمن قذف أجنبية حد وال لعان} والذين يرمون أزواجهم { قوله تعاىل ل

ومن عرف  ( :الزوجني أما لو قذف امرأة أخرى ليست زوجة فيقام عليه احلد، قال
للغة العربية ملخالفته للنص )  العربية مل يصح لعانه بغريها وإن ( إذاً اللعان يكون 

إذاً الذي جيهل العربية  أي العن بلغته ومل يلزمه تعلمها)  لغتهفب( أي العربية )  جهلها
لعربية،  لز( يالعن بلغته وال يتعلم اللعان  يف قبل أو دبر ولو يف )  فإذا قذف امرأته 

( إن كانت حمصنة والتعزير إن كانت غري حمصنة )  فله إسقاط احلد( طهر وطىء فيه 
ب القذف، اكتبوامن هي احملصنة، ومن هي غ ) للعان احملصن : ري احملصنة؟ احملصنة يف 

هو احلر املسلم العاقل العفيف عن الز الذي جيامع مثله، إذاً احلر خيرج العبد فلو كانت 
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يعزر لقذفها، لو كانت معروفة  املرأة أمة فيعزر لرميها، غري مسلمة يعزر لقذفها، جمنونة
لنسبة للمرأة، لز فيعزر لقذفها، لو كانت صغرية ال جي امع مثلها وهي بنت تسع 

لنسبة للرجل ابن عشر، قال والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم { لقوله تعاىل  :و
ت} شهداء إال أنفسهم  هذا الزوج   أي قبل الزوجة)  قبلها( الزوج )  فيقول(  اآل

إن كانت  ) لقد زنت زوجيت هذه ويشري إليها أربع مرات أشهد (  :كيف يالعن
يف اخلامسة وأن ( يزيد )  و( مبا تتميز به )  ومع غيبتها يسميها وينسبها( حاضرة 

يت وتالعن فتقول لعنة هللا عليه إن كان من الكاذبني مث تقول هي أربع  :بعد ذلك هي 
مرات أشهد  لقد كذب فيما رماين به من الز مث تقول يف اخلامسة وإن غضب هللا 

بذلك انتهى اللعان هو شهد على نفسه خبمس شهادات ) ن من الصادقني عليها إن كا
وسن تالعنهما قياما  :وهي مخس شهادات، اآلن ما يستحب، كيف يكون اللعان؟ قال

مر حاكم من يضع يده على  حبضرة مجاعة أربعة فأكثر بوقت ومكان معظمني وأن 
ا املوج بة وعذاب الدنيا أهون من فم زوج وزوجة عند اخلامسة ويقول اتق هللا فإ

وإذا جاء دور الزوجة كذلك فإذا شهدت أربع شهادات مث اخلامسة فإذا  عذاب اآلخرة
مر احلاكم من يقول هلا ذلك يضع يده على فم الزوجة  جاءت عند اخلامسة يسن أن 

أي قبل )  للعان قبله( الزوجة ) فإن بدأت  (: ويقول هلا ذلك، اآلن أشياء ال تصح
أو نقص (  :، الثاين"١"إذاً هذه األشياء اليت ال يصح معها اللعان مل يصح  الزوج

وطبعا ملا ال يصح اللعان مل يصح )  اخلمسة( أي اجلمل )  أحدمها شيئا من األلفاظ
ره ال  ره؟ سنعرفها بعد قليل لكن نفهم اآلن أن آ ره، ما هي آ يعين ال تنبين عليه آ

ئبه أو مل حيضرمه(  :الثالث تصح، أو (  :الرابع ،عند التالعن مل يصح) ا حاكم أو 
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قسم أو أحلف( أحدمها )  أبدل أبدل )  أو( : ، اخلامسمل يصح)  لفظة أشهد 
إلبعاد( الزوج  أبدلت )  أو( : السادس ،أو الغضب وحنوه مل يصح)  لفظة اللعنة 
لسخط مل يصح( لفظة  كذا إن علق و  :، السابعاللعان ملخالفته النص)  الغضب 
أو  :يعين يقول أشهد  أن هذه زنت إن صدق فالن معناه ال جيزم، الثامن بشرط

  . يعين فصل بني هذه اجلمل اخلمسة بفاصل طويل عدمت مواالة الكلمات
  فصل

لز عزر وال لعان(  نونة  ملاذا؟ ألننا قلنا من شروط  ) وإن قذف زوجته الصغرية أو ا
ألنه ميني فال يصح من غري مكلف  :مع مثلها، واشرتطنا العقل، قالاحملصنة أن تكون جيا

زنيت أو  زانية ( قوله )  ـك( قبله  ) لز لفظا( أي الزوجة )  ومن شرطه قذفها( 
ألن كال منهما قذف جيب به احلد وال فرق بني ) أو رأيتك تزنني يف قبل أو دبر 

إذاً األول البد أن  اآلية} يرمون أزواجهم والذين { األعمى والبصري لعموم قوله تعاىل 
، لو قذفها بغري الز فال لعان مثل لز  وطئت بشبهة أو( لزوجته )  فإن قال(  :يقذفها 

ئمة أو قال مل تزن ولكن ليس هذا الولد مين فشهدت امرأة  مكرهة( وطئت )  أو 
بينهما )  وال لعان(  "الولد للفراش" لقوله ملسو هيلع هللا ىلص)  نسبه هثقة أنه ولد على فراشه حلق

إذا وافقته ومن شرطه أن تكذبه الزوجة (  :، الشرط الثاينألنه مل يقذفها مبا يوجب احلد
، اآلن ما الذي يرتتب على اللعان، الذي ينبين على  الزوجة وأقرت يقام عليها حد الز

: عة أشياء ما هي؟ قالاللعان إذا صح اللعان يعين إذا توفر بشروطه سيذكر املصنف أرب
 ) والتعزير(  إن كانت حمصنة)  احلد( أي عن الزوج ) سقط عنه ( اللعان )  وإذا مت

وقلنا احملصن هو احلر املسلم العاقل العفيف عن الز الذي جيامع  إن كانت غري حمصنة
، أي بني الزوجني بتمام اللعان)  بينهما وتثبت الفرقة(  :مثله، هذا األول، الثاين

يعين نفسخ العقد الذي بينهم هذا الثاين، والثالث قامت بينهما )  مؤبد بتحرمي(  :الثالث
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 نفسهولو مل يفرق احلاكم بينهما أو أكذب  حرمة مؤبدة فال يصح عقده عليها بعد ذلك
أي بعد اللعان، فلو أكذب نفسه بعد اللعان تبقى الفرقة املؤبدة لكن حيد إن كانت  بعد

يعين  وينتفي الولد :كانت غري حمصنة لكن ال ترجع إليه، قال يف الرابع  حمصنة أو يعزر إن
لو نفاه يف اللعان قال أشهد  أن هذه زنت وهذا ليس ولدي فينتفي وال ينسب إليه، 

ا مل أطأها  إن ذكر يف اللعان صرحيا أو تضمنا هذا الرابع، كأن يقول زنت وأ مل أقر
عان صرحيا أو تضمنا فإنه ينتفي الولد بشرط أن ال يكون لكن بشرط إن نفى الولد يف الل

به  هنئيتقدمه إقرار به أو مبا يدل عليه كما لو  بشرط أن ال :قد أقر به قبل ذلك، قال
يعين ولد الولد وعلم به وسكت مث  أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه فسكت

لو أنه   ب نفسه بعد ذلك حلقه نسبهومىت أكذ :بعد مدة نفاه فال يصح، املسألة األخرية
وعزر  هذا الثاين، وحد حملصنة كذب نفسه بعد اللعان حلقه نسب الولد هذا األول،

لو كان هي أتت  والتوأمان املنفيان أخوان ألم يعين يقام عليه احلد أو التعزير، لغريها
ما قبل ذلك انتفيا فال ي صبحان ابنني له لكن بتوأم ونفامها يف اللعان ومل يصدر منه إقرار 

يصبحان أخوان ألم وطبعا الولد املنفي عن األب ال يصبح ابن هلذا األب لكن يصبح ابن 
  .للمرأة

  فصل فيما يلحق من النسب
نسبه لقوله )  حلقه هذا الشرط األول أمكن أنه منه( أي ولدا )  من ولدت زوجته من( 

 منذ أمكن وطؤه "أ"ن تلده بعد نصف سنة(  وإمكان كونه منه "الولد للفراش"ملسو هيلع هللا ىلص 
ها)  ا جاءت به بعد  إ طبعا لو بعد نصف سنة فيمكن أن يكون منه لكن تصوروا لو أ

ا، أقل احلمل ستة أشهر فال ميكن أن يكون منه معناه  مخسة أشهر من الدخول والعقد 
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تلده )  أو(  "ب"ننيولو مع غيبة فوق أربع س :هذا الولد محلت به قبل الزواج، مث قال
ا(  ـل ألن عندهم أكثر احلمل أربع سنوات، لو " ج"زوجها)  دون أربع سنني منذ أ

جاءت به ألقل من أربع سنوات يعين فارقها بعد ثالث سنوات ونصف جاءت به فيمكن 
أن يكون هذا منه وطبعا قلنا الطب اليوم ينكر ذلك ألن حديث اليوم يقول ال ميكن أن 

ل يف بطن أمه يكون ألربع سنوات فهي عشرة أشهر مث ميوت بعدها لكن هذا يكون احلم
الكالم مبين على طبهم هم على علمهم يف ذاك الزمن وليس مبين على نصوص فهو ليس 

أي )  وهو(  :بشرع، هذا مبين على علم ذاك الزمان، إذاً الشرط األول كونه منه، والثاين
وفرقوا بينهم  رواضربوهم عليها لعش"لقوله ملسو هيلع هللا ىلص )  ممن يولد ملثله كابن عشر( الزوج 

إذا كان ابن عشر  وألن متام عشر سنني ميكن فيه البلوغ فيلحق به الولد "يف املضاجع
ونسبنا الولد له فهل حنكم ببلوغ األب؟ حيتمل البلوغ فلو جاءت زوجته بولد فهذا ميكن 

سبة الولد إليه ال حيكم ببلوغه أي األب أن يكون ولده فينسب إليه لكن مع ذلك مع ن
ألن األصل عدمه وإمنا أحلقنا )  وال حيكم ببلوغه إن شك فيه(  :ابن عشر وهلذا قال

ذا الظن إذاً يف هذه املسألة  الولد به حفظا للنسب واحتياطا لكن ال نثبت بلوغه 
وإن مل ميكن  معناه، ارتكبنا أمرين متعارضني نسبنا الولد لألب ومل جنزم ببلوغ األب هذا 

أو  معناه هذا ليس منه كونه منه كأن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش
ا مل يلحقه نسبه لكن لو قلنا اليوم انه عشرة شهور ما يقدر  لفوق أربع سنني منذ أ

يعيش أكثر من عشرة أشهر يف بطن أمه معناه لو جاءت به ألحد عشر شهر منذ فارقها 
معناه أن هذه الرجعية  وإن ولدت رجعية بعد أربع سنني منذ طلقها  :قالفليس بولده، 

كانت حامل طلقها رجعية وهي حامل ستبقى رجعية إىل أن تضع الولد، جلس الولد يف 
بطنها أربع سنوات وقلنا هذا ليس مبتصور اليوم معناه أكثر شيء يقعد يف بطنها عشرة 

ا أ أشهر مث ميوت الولد، ا وقبل انقضاء عد و ألقل من أربع سنني من انقضاء عد
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ا حلقه نسبه يعين مثال  حلقه نسبه يعين لو أتت به ألقل من أربع سنني من انقضاء عد
ا حامل فأتت ألقل من  حاضت ثالث حيضات واغتسلت من الثالثة مث بعد ذلك وإذا 

لظاهر أنه غري أربع سنني من انقضاء العدة معناه ولده هذا املقصود، وقلنا هذا الكالم ا
( أو ثبت عليه ذلك )  ومن اعرتف بوطء أمته يف الفرج أو دونه(  :صحيح، قال

ا صارت فراشا له)  ولدها( نسب )  فولدت لنصف سنة أو أزيد حلقه يتكلم اآلن  أل
بعد الوطء حبيضة فال يلحقه ألنه ) إال أن يدعي االسترباء (  عن األمة وليست الزوجة

حللف، قال اءة رمحهاالسترباء تيقن بر  وحيلف (  :لكن ال نسكت على هذا ونطالبه 
البد حيلف انه استربئ  ه لثبت نسبهسترباء ألنه حق للولد لوالأي على اال) عليه 

أي )  وطئتها دون الفرج أو فيه( السيد ) وإن قال (  :األمة، انتقل إىل مسألة أخرى
ا ولدت على فراشه، ما رأيكم  تقدمنسبه ملا )  ومل أنزل أو عزلت حلقه( يف الفرج  أل

هو يقول أ ما وطأت أصال يف الفرج أو أ مل أنزل أو أ عزلت، اجلواب نقول مع ذلك 
الحتمال أن يكون سبق ماؤه إليها دون أن يشعر هو يظن أنه أنزل يف اخلارج لكن فيه 

ا، بعد ذلك عها بعد اعرتاف (السيد )  وإن عتقها(  :شيء أصا ه بوطئها فأتت أو 
الولد أما لو جاءت بولد ألقل من نصف سنة ومات  وعاش)  بولد لدون نصف سنة

فال مشكلة ممكن يكون ابن مخسة أشهر أو أربعة أشهر فال مانع لكن إن عاش فال ميكن 
عها وقد  يعيش إال إذا كان هو قدبلغ الستة أشهر هذا املقصود، قال إذاً إذا أعتقها أو 

ملاذا؟ ألن نسبه )  حلقه(  أي السيد فولدت لدون ستة أشهر وعاش الولداعرتف بوطئها 
مادامت أن األمة أجنبت ولد بعد أقل من ستة أشهر من بيعها معناه أن هذا احلمل 

ا وعاش علم  :حصل يف زمنه، قال ألن أقل مدة احلمل ستة أشهر فإذا أتت به لدو
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معىن هذا ينبين عليه ما هو؟ أن  شا لهأن محلها كان قبل عتقها أو بيعها حني كانت فرا
ع أم ولد، قال طل ألنه  طل(  :البيع  ا صارت أم ولد له وإن كان )  والبيع  أل

حتيض وكذا إن مل يستربئها وولدته ألكثر  استرباؤها لظهور أنه دم فساد ألن احلامل ال
ئع ،كيف حلقه نسبه من نصف سنة وألقل من أربع سنني وادعى مشرت أنه من 

الصورة؟ لو قال أ مل استربئها وولدت ألكثر من ستة أشهر ونقول ألقل من عشرة أشهر 
وإن استربئت مث ولدت لفوت  واملشرتي قال أ مل أجامع هو من البائع هذا الولد حلقه،

ئعا  عها مث ولدت بعد نصف سنة مل يلحق  لكن لو كانت هذه سيدها استربئها مث 
ر خوال أ ا فوق فال يلحق البائع وهو السيد األول بل يلحق املشرتي،البيع بستة أشهر فم
مل  وتبعية نسب ألب ما ال يلتفت للشبه مادام هو ولد على فراش أبيه،لشبهة مع فراش 

ه يف النسب ويتبع أمه يف الرق  ينفه بلعان وتبعية دين خلريمها يعين معناه أن الولد يتبع أ
ا ويف الزكاة لألخف وهذا الكالم متصور يف احليوان يعين ما واحلرية ويتبع يف الدين خريمه

يمة األنعام فلو كان هو متولد من  ت يف  فيه زكاة وما ليس فيه زكاة فالزكاة يف احليوا
يمة أنعام فهذا الولد نقول فيه زكاة أم ال؟ ال زكاة فيه،  يمة أنعام وشيء آخر ليس من 

لنسبة للنجاسة من حيوان طاهر وجنس؟ نغلب النجس فهذا الولد جنس لو كان متولد : و
نغلب األصل النجس، لو تولد مما حيل ذحبه ومما ال حيل ذحبه فيتبع من حيرم ذحبه فال حيل 

ذحبه، ولو تولد مما حيل أكله ومما ال حيل أكله فنغلب التحرمي، ولو تولد مما جتوز فيه 
ا وأمه كذا خمتلفني فنغلب التحرمي فال األضحية ومما ال جتوز فيه األضحية يعين أبوه كذ

جتوز األضحية، ولو تولد ممن جيوز نكاحها وممن ال جيوز نكاحه يعين لو تولدت املرأة مثال 
ها فهي نصرانية جيوز نكاحها املسلم  من أب نصراين وأم جموسية فلو قلنا تلحق أ

وسية ال جيوز فنغلب التحرمي فال مها ا  جيوز نكاحها وهلذا هم يتزوجها، لو أحلقناها 
اشرتطوا يف نكاح الكفار ملا قال كتابية من أبوين كتابيني وإال إذا كانت من أبوين أحدمها  
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ا دخلت يف مسألة االشتباه، قالوا ه وألمه يف الرق : كتايب فال أل يتبع املرء يف انتساب أ
يعين الذي فيه جزاء واحلرية والزكاة األخف والدين األعلى والذي اشتد يف جزاء ودية، 

والذي ما فيه جزاء مثل قتل الصيد، لو تولد من صيد فيه جزاء ومما ال جزاء فيه فاألشد 
الذي فيه اجلزاء، لو تولد من أب ال يعترب صيد ال جزاء فيه واألم تعد صيد فيه اجلزاء، 

األب  فهذا الولد نلحقه مباذا؟ نقول نعم فيه اجلزاء، يف جزاء ودية وأخس األصلني وهو
  .رجسا وذحبا ونكاحا واألكل واألضحية: واألم يف ماذا؟ يف مخسة أشياء

  كتاب العدد
مأخوذة من  هذا تعريف العدد واحدها عدة بكسر العني وهي الرتبص احملدود شرعا

حرة أو أمة أو مبعضة )  تلزم العدة كل امرأة( العدد ألن أزمنة العدة حمصورة مقدرة 
ا(  بطالق أو خلع أو فسخ "١") فارقت زوجها( ها لغة أو صغرية يوطأ مثل  خال 

خللوة، لكن اخللوة اليت توجب العدة ما هي؟ أن تكون" أ" لوطء و  إذاً العدة جتب 
ا و ( أي الوطء )  ولو مع ما مينعه اقدرته على وطئه( مع )  مطاوعة مع علمه 

)  أو( كجبه أو رتقها )  أو من أحدمها حسا(  أي من الزوجني كجبه ورتقها)  منهما
ا  كصوم وحيض)  شرعا( مينع الوطء  ما معىن هذا الكالم؟ يقول البد إذا خال 

ا  ا خلوة يستطيع  ا ويستطيع أن يطأها ولو كان مانع لكن هو خال  مطاوعة وعلمه 
الوطء لوال املانع، قال ولو مع ما مينع الوطء من االثنني أو من واحد منهما وكان هذا 

أو (  :انع حسي مثل اجلب للرجل أو الرتق للمرأة أو املانع شرعي كصوم وحيض، قالامل
ا مع قدرته على الوطء " ب") وطئها ا مطاوعة عاملا  إذاً إما خلوة بشروط وهي خال 

أي تلزم العدة )  أو وطئها(  :ولو مع وجود املانع احلسي أو الشرعي، الثاين الوطء، قال
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حنن قلنا  أي تلزم العدة متوىف عنها مطلقا) أو مات عنها ( ا زوجة وطئها مث فارقه
ا -٢هناك، " ١"فارقها زوجها وكتبتم  أو مات عنها معناه إما فارقها زوجها وقد خلى 

حىت يف نكاح (  :، أو مات عنها مطلقا سواء خال أو مل خيلو، قال"أ،ب"أو وطئها 
لصح)  فاسد فيه خالف يعين إذا مات عنها يف نكاح  يحكنكاح بال ويل إحلاقا له 

أي إمجاعا  )  طال وفاقا( النكاح ) وإن كان  (ولذلك وقع فيه الطالق  فاسد فتعتد،
إذا مات عنها وإال إذا إذاً الباطل ال،  ) مل تعتد للوفاة(  كنكاح خامسة أو معتدة

د لرباءة أما إذا كان وطئ تعتفارقها يف احلياة قبل الوطء ألن وجود هذا العقد كعدمه 
بطالق أو غريه فال "١") حيا قبل وطء وخلوة( زوجها )  ومن فارقها(  :الرحم، قال

إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما { عدة عليها لقوله تعاىل 
ا  )  أو(  أي بعد الدخول واخللوة)  بعدمها( أو طلقها } لكم عليهن من عدة تعتدو

كابن دون عشر وكذا لو كانت ال   "٢") وهو ممن ال يولد ملثلهبعد أحدمها ( طلقها 
ختصار صار  للعلم برباءة الرحمملاذا؟  يوطء مثلها كبنت دون تسع فال عدة إذاً 

 :الذي يطلق قبل الدخول واخللوة فال عدة، وإذا طلق وكان ال يوطء مثله فال عدة، قال
تعبدا  دون عشر وهي دون تسع يعين حىت لو كان خبالف املتوىف عنها فتعتد مطلقا

مث فارقها قبل الدخول واخللوة فال عدة  "٣") أو حتملت مباء الزوج( لظاهر اآلية 
انتبهوا هذه املسألة مشكلة حتملت مباء الزوج  غريه وكذا لو حتملت مباءلآلية السابقة 

هذا يعين أخذت مين الرجل يف قطنة وأدخلته يف فرجها ممكن حيصل محل، قال إذا حصل 
فال عدة، واملسألة فيها خالف يف املذهب انه هل إذا حتملت مباء الزوج تعتد أو ال تعتد، 

يعين يف كتاب الصداق وليس هنا يف كتاب العدد يف الصداق ى وجزم يف املنته :قال
خمتلف فيها، قال يف اإلنصاف وال عدة " ٣"إذاً  بوجوب العدة للحوق النسب به

لق للمس من غري خلوة على الصحيح من املذهب، وقيل بتحمل ماء الرجل وال  بلة وال 
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ا تعتد ألنه  ين يف املذهب أ ا ال تعتد، وقيل عند قول  جتب العدة بذلك إذاً املذهب أ
ولو بشهوة )  أو ملسها( أي قبل زوجته  "٤" ) قبلها أو ( :احتمال أن حتمل منه، قال

إذاً عند أربع صور ال  لآلية السابقة)  عدة فال( مث فارقها يف احلياة )  بال خلوة( 
إذا طلقها قبل الوطء واخللوة فال عدة، الثاين إذا كان هو أو هي ممن ال جيامع مثله : عدة

ا تعتد ألن هنا مشكلة احتمال يكون  ين أ فال عدة، أو حتملت مباء الزوج وعند قول 
ا ال  تعتد، وانتبهوا ملسألة مرت معنا يف حصل محل، أو إذا قبلها أو ملسها بال خلوة فإ

ب املهر لو تذكرون إن بعض هذه األشياء توجب املهر كامل لكنها ال توجب العدة 
ا توجب املهر كامال لكن ال  هذا معناه، يعين إذا قبلها أو ملسها مر معنا يف املهر إ

  .توجب العدة هذا املعىن
  

  فصل
دأ فيها، ما هي الستة أصناف؟ إن كانت املعتدات ستة أصناف، نلخصها قبل أن نب

ا من وفاة أو من طالق بوضع احلمل، انتهينا من هذا،  ا بوضع احلمل، عد حامل فعد
ا أربعة أشهر وعشرة، لو كانت حامل تعتد عدة : الثانية لو كانت متوىف عنها زوجها فعد

ا ثالث حيضات: عند من حتيض: احلامل أي بوضع احلمل، بعد ذلك ، عند من عد
ا ثالثة أشهر، يبقى صنفان اليت ارتفع حيضها والثانية من غاب عنها : ال حتيض عد

األوىل هي احلامل بوضع احلمل سواء من وفاة أو من طالق، : زوجها، فهمنا أصول العدة
حليض،  مث من مات عنها زوجها وهي غري حامل أربعة أشهر وعشرة، مث ذات األقراء 

ألشهر، قال رمحه هللاوالثالثة اليت لي أي ستة )  واملعتدات ست(  :س هلا حيض 
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ا من موت وغريه إىل وضع كل محل( أصناف أحدها  واحدا كان أو )  احلامل وعد
ألخريعددا  ألول بل  ا  حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة  يعين ال تنتهي عد

(  وإمنا تنقضي العدة بوضع}  وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن{ لقوله تعاىل 
يعين لو وضعت ما مل يتبني فيه خلقة آدمي هذه مل تنقضي )  تصري به أمة أم ولد ما

ا به، فالذي تصري به أمة أم ولد يعين ولو   تبني فيه خلق إنسان ولو خفيا وهو ما عد
حق أي يل)  فإن مل يلحقه(  :كان ليس واضحا لكن بدأت فيه معامل خلق اإلنسان، قال

 يعين ليس له أصال آلة ذكر وال عضو تناسلي، لصغره أو لكونه ممسوحا( احلمل الزوج 
ا )  أو ا )  ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها( لكو  ) وحنوه( أي وأمكن اجتماعه 

ا  يت به لفوق أربع سنني منذ أ مل ( من ولدته لدون ستة أشهر )  وعاش( ن 
ا من زوجها )  تنقص به : خالصة هذا الكالم لعدم حلوقه به النتفائه عنه يقيناعد

يقول احلمل الذي تنقضي به العدة هو آخر مولود لو كانت حتمل بتوأم أو أكثر، آخر 
واحد والبد أن تكون ظهرت فيه خلقة آدمي والبد أن يكون هذا احلمل يلحق الزوج أما 

ا به فليس حبمله  مثل لو كان الزوج صغري أو هي إذا كان ال يلحق الزوج فال تنقضي عد
صغرية أو الزوج ممسوح أو ولدته ألقل من ستة أشهر منذ تزوجها وبعد شهر مات وبعد 
مخسة شهور ولدت هل هذا احلمل من هذا الزوج؟ ال طبعا إذاً ال يلحقه، أو إذا جاءت 

ا، ا يعين نقول أكثر من عشرة أشهر منذ أ كم   به بعد أكثر من أربع سنني منذ أ
وأكثر مدة احلمل (  :أكثر مدة احلمل؟ قال أربع سنني وقلنا العلم اليوم ينفي هذا، قال

ا أكثر ما وجد ) أربع سنني  لقوله )  ستة أشهر( أي أقل مدة احلمل )  وأقلها( أل
والفصال انقضاء مدة الرضاع ألن الولد } ومحله وفصاله ثالثون شهرا { تعاىل 

فإذا } كاملني والوالدات يرضعن أوالدهن حولني  { تعاىل ينفصل بذلك عن أمه وقال 
 مدة الرضاع من ثالثني شهرا بقي ستة أشهر فهي مدة احلمل يه يتسقط احلوالن ال
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واضح هذا التعليل كيف استنبط ستة أشهر، إذا كان احلمل والفصال ثالثون شهرا 
وذكر ابن قتيبة  :لوالرضاع أربعة وعشرين شهر معناه أن أقل محل ممكن ستة أشهر، قا

أي غالب مدة )  وغالبها(  يف املعارف أن عبد امللك بن مروان ولد لستة أشهر
أكثر مدة : إذاً هذه ثالثة أحكام ألن غالب النساء يلدن فيها)  أشهر تسعة( احلمل 

تسعة أشهر   ، وغالبها "٢"والظاهر ال، وأقله ستة أشهر" ١"احلمل أربع سنني 
 هي املاء إلقاء النطفة( للمرأة )  ويباح(  :ألة إلقاء النطفة، قال، مث انتقل إىل مس"٣"

وكذا شربه حلصول حيض إال قرب رمضان لتفطره )  قبل أربعني يوما بدواء مباح
ا ما يقطع  من غري علمهاا يقطع حيضها  فعل ما ولقطعه ال يعين ال جيوز أن يفعل 

النطفة وما بعده ألنه قال هو النطفة  حيضها بدون علمها، وهنا البد نلخص مسألة إلقاء
ا مرات،  جيوز قبل أربعني أما بعد األربعني ال جيوز هذا املعىن، وهذه املسألة سبق وذكر
أكررها، وأظن هذه املرة األخرية تكرر يعين يف هذا الكتاب، عند أربع أحوال بسرعة 

علقة ال جيوز ( إىل مثانني من أربعني -٢، )نطفة جيوز إسقاطها(قبل أربعني يوم : ختصار
ما احلكم الذي ينبين ) تبني خلقة اآلدمي(من واحد ومثانني إىل ما شاء هللا -٣، )إسقاطها

لو أسقطت شيء هنا  ٨١عليه؟ تنقضي به عدة احلامل ويثبت به حكم النفاس، إذاً من 
م ستكون بدأت تظهر فيه خلقة اآلدمي فتنقضي عدة احلامل، والدم الذي ينزل معه د

ما احلكم؟ احلكم ما ) نفخ الروح(يوم إىل ما بعد ذلك  ١٢٠من : نفاس، الرابع واألخري
خذ هذا اجلنني حكم اآلدمي  سبق انه تنقضي به عدة احلامل ويثبت به حكم النفاس، و

  .يعين يغسل ويصلى عليه ويدفن ويسمى فصار آدمي مادام نفخ فيه الروح
  فصل
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لتقدم الكالم على )  وىف عنها زوجها بال محل منهاملت( من املعتدات )  الثانية( 
م )  للحرة أربعة أشهر وعشرة( مثلها أو ال  ئوط)  الدخول وبعده قبل( احلامل  أ

نفسهن أربعة منكم  والذين يتوفون{ بلياليها لقوله تعاىل  ويذرون أزواجا يرتبصن 
ا أي نصف ا)  نصفها( ولألمة املتوىف عنها زوجها } أشهر وعشرا  ملدة املذكورة فعد

م بلياليها ألن الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم أمجعوا على تنصيف  شهران ومخسة أ
يعين عدة املوت قياس على عدة الطالق فإذا  عدة األمة يف الطالق فكذا عدة املوت

حلساب نصفت يف الطالق تنصف هنا،  فإن مات زوج رجعية يف عدة ( وعدة مبعضة 
ألن الرجعية زوجة  )  وابتدأت عدة وفاة منذ مات( ه الطالق عد)  طالق سقطت

ا زوجة إذاً طلقها رجعية ويف أثناء العدة مات  كما تقدم فكان عليها عدة الوفاة أل
ا يف الصحة مل ( املطلق )  وإن مات( : عنها فتبدأ يف عدة وفاة، قال يف عدة من أ

طلقها ثال ال تنتقل إىل عدة الوفاة  مثل من خالعها مثال أو عن عدة الطالق)  تنتقل
ا ليست  :يعين اليت تنتقل من عدة الطالق إىل عدة الوفاة هي الرجعية فقط، قال أل

ا يف مرض موته األطول من عدة وتعتد من أ( زوجة وال يف حكمها لعدم التوارث 
ال ترث؟ يعين جاء يف مرض املوت وطلقها ثال فهل هذه ترث منه أم  ) وفاة وطالق

اجلواب ترث فلذلك تعتد األطول نرى هل عدة الوفاة أطول أم عدة الطالق؟ فاألطول 
ا مطلقة فوجبت عليها عدة الطالق ووارثة فتجب عليها عدة  :تعتده ملاذا؟ قال أل

ا  أمة( املبانة )  ما مل تكن(  فلذلك تعتد األكثر الوفاة ويندرج أقلهما يف أكثرمها أل
ا غري وارثة ميةأو ذ غري وارثة هي اليت طالبت  جاءت البينونة منها (من )  أو أل
النقطاع أثر النكاح بعدم مرياثها ومن انقضت )  لطالق ال لغريه( تعتد )  ـف لبينونة

ا أجنبية حتل لألزواج ا قبل موته مل تعتد له ولو ورثت أل ا  عد هذه من؟ لو واحد أ
ا قبل ا سرتث إذا كانت مل  يف مرض املوت وانقضت عد أن ميوت فهذه ال تعتد مع إ
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ا انقضت، قال وإن طلق بعض (  :ترتد ومل تتزوج فرتث لكنها ال تعتد ملاذا؟ ألن عد
قرعة اعتد كل  قبل( املطلق )  معينة مث نسيها مث ماتأو ( كانت )  مبهمة نسائه
ن طلق مبهمة إحداكما طالق أو معينة  أي من نسائه)  منهن ونسي مث مات من صور

مبهمة أو كانت  إذاً إذا طلق بعض نسائه. اليت تعتد منهما؟ نقول كل واحدة منهم تعتد
معينة مث نسيها مث مات يعين نتصور اآلن عنده زوجتان فطلق إحدامها مبهمة أو طلق 

واحدة بعينها ونسيها مث مات فاآلن إذا مات إحدامها طالق واحدة مطلقة والثانية متوىف 
ا كانت مطلقة عنها  يعين واحدة تعتد عدة وفاة والثانية تعتد عدة طالق لكن لو قلنا أ

طالق رجعي معناه الكل سيعتد عدة وفاة لكن إذا كان ليس رجعيا مث مات هنا من اليت 
اعتد  " أ"قرعة قبل(  :قال: تعتد عدة وفاة ومن اليت تعتد عدة طالق؟ فعند ثالثة صور

لقرعة فاملطلقة : ة كالتايلصارت القضي" ب") كل منهن إن حصلت قرعة وعينا املطلقة 
تعتد عدة طالق وغريها تعتد عدة وفاة وانتهى املوضوع، إذا مل حتصل القرعة فعند ذلك 

سننظر فيهما احلامل منهما ستعتد عدة احلمل بوضع احلمل، وإن كانت غري حامل 
 اعتد كل منهن" أ"قرعة بلق( : عموما ستعتد األطول من الوفاة والطالق وهلذا قال

أي عن عدة طالق ووفاة )  األطول منهما "ج"سوى حامل(  أي من نسائه "ب")
ا وضع احلمل كما  ألن كل واحدة منهن حيتمل أن تكون املخرجة بقرعة واحلامل عد

مارة محل كحركة أو رفع حيض مل  ا أو بعده  بت متوىف عنها زمن عد سبق وإن ار
ا حامل  زول الريبةيصح نكاحها حىت ت ا شك أ يعين هي معتدة وأثناء العدة أصا

ا حامل أو غري حامل، انتقل اآلن إىل الثالثة من املعتدات،  فتبقى وال تتزوج حىت يظهر أ
 أي ذات احليض ذات األقراء أي غري احلامل احلائل( من املتعدات )  الثالثة(  :قال
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املفارقة يف ( عمر وعلي وابن عباس  روي عن )  احليض( مجع قرء مبعىن )  وهي
ا إن كانت ( يعين ليس بوفاة مل ميت عنها زوجها بطالق أو خلع أو فسخ )  احلياة فعد

 لقوله)  ثالثة قروء كاملة يعين بعضها حر وبعضها عبد يعين فيها حرية حرة أو مبعضة
نفسهن ثالثة قروء { تعاىل  يعين  تد حبيضة طلقت فيهاوال يع} واملطلقات يرتبصن 

ا )  وإال( ثالث حيضات جديدة مستقبلة  أي حيضتان  ) قرآن( ن كانت أمة فعد
حيا ( زوجها )  من فارقها( من املعتدات )  الرابعة( روي عن عمر وابنه وعلي  

س فتعتد حرة ثالثة أشهر  والالئي يئسن من{ لقوله تعاىل )  ومل حتض لصغر أو إ
ن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن  ثالثة  أي كذلك} احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعد

لقول عمر  عدة أم الولد حيضتان )  شهران(  كذلك)  أمة( عدة )  و(  أشهر،
ا شهرين رواه األثرم واحتج به أمحد مبعضة ( عدة )  و(  ولو مل حتض كانت عد

ملاذا؟ ألن  ين من الشهر الثالث قدر ما فيها من احلريةفتزيد على الشهر )  حلساب
األمة شهرين فهي ملا نقول مبعضة معناه هي ال تنقص عن الشهرين، إذاً الشهرين هذه 

خذ نصف الشهر  الزمة، مث بعد ذلك كم فيها من احلرية؟ فيها نصف، نصفها حر، إذاً 
مفلو كان ربعها حرا فعد)  وجيرب الكسر(  :الثالث، قال ا أقل  ا شهران ومثانية أ أل

م ونصف فيجربون الكسر، م سبعة أ هذه مل  من املعتدات)  اخلامسة(  من مثانية أ
احلامل بوضع احلمل، متوىف عنها : نتكلم عنها، فنحن تكلمنا عن أربع معتدات وهن

 ذات األقراء يعين ذات احليض ثالث: زوجها غري حامل أربعة أشهر وعشرة، الثالثة
ا، اخلامسة من ارتفع حيضها وهذه : حيضات، الرابعة اليت ال حتيض ثالثة أشهر عد

من ارتفع (  :إما أن تكون ال تعرف السبب، أو تعرف السبب، قال: تنقسم إىل قسمني
ا( أي سبب رفعه  "أ") حيضها ومل تدر سببه سنة تسعة أشهر ( إن كانت حرة )  فعد

ا غالب مدته)  للحمل وهي عدة اليت ال حتيض فتسعة  ) للعدة( أشهر )  ثةوثال(  أل
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قال الشافعي هذا قضاء عمر بني املهاجرين واألنصار  :شهر، قال ١٢وثالثة صارت 
يعين إذا انتهت مث تنقض العدة بعود احليض بعد املدة  ينكره منهم منكر علمناه وال ال

يضات كما هو األصل جاء احليض يعين بعد السنة جاءها حيض فال نقول تعتد ثالثة ح
ا أحد عشر )  شهرا( عن ذلك )  وتنقص األمة(  :ألن اآلن انقضت العدة، قال فعد

ا تسعة أشهر للحمل مثل غريها وشهران لغري احلمل، قالشهرا   ةوعد(  :ملاذا؟ ألن عد
هذه  }والالئي مل حيضن { كآيسة لدخوهلا يف عموم قوله تعاىل )  من بلغت ومل حتض

ا مع الرابعة من املعتدات، قالجاءت يف غري املستحاضة ( وعدة  : موضعها فمكا
ثالثة أشهر ( احلرة )  املستحاضة املبتدأة( عدة )  و( لوقت حيضها كآيسة )  الناسية

من )  وإن علمت(  ألن غالب النساء حيضن يف كل شهر حيضة)  واألمة شهران
ا فال تزال يف عدة حىت يعود من مرض أو رضاع أو غريمه "ب"ما رفعه( ارتفع حيضها 
ا مطلقة مل تيأس من الدم)  به احليض فتعتد س(  وإن طال الزمن أل  أو تبلغ سن اإل

س ويقبل قول زوج )  عدته فتعتد( مخسني سنة )  س أي عدة ذات اإل أي عدة اإل
( من املعتدات )  السادسة(  .أنه مل يطلق إال بعد حيض أو والدة أو يف وقت كذا

تقدم معنا يف املرياث أن  ) تقدم يف مرياثه ما( حرة كانت أو أمة )  رأة املفقود ترتبصام
إن  : املفقود الذي ظاهر غيبته السالمة ينتظر حىت يبلغ سنه تسعني سنة مث تعتد زوجته

كانت ذات حيض ثالث حيضات، وإن كانت ال حتيض ثالثة أشهر، وإن كان غالب 
بع سنوات مث بعد ذلك تعتد فإن كانت حتيض ثالث غيبته اهلالك فمعناه تنتظر أر 

ا، وإن كانت ال حتيض ثالثة أشهر، قال أي أربع سنني من فقده إن كان  :حيضات عد
مث تعتد ( ظاهر غيبته اهلالك ومتام تسعني سنة من والدته إن كان ظاهر غيبته السالمة 
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م)  فاةللو  أما يف العدة ختتلف، العدة  ، األمة مثل احلرة يف الرتبصأربعة أشهر وعشرة أ
شهرين أو حيضتني أما يف مدة الرتبص نفسها أربع سنني أو تنتظر حىت يبلغ سن زوجها 

أربع سنني أو تسعني سنة )  يف الرتبص كحرة( فقد زوجها )  وأمة(  :تسعني سنة، قال
ا )  يف العدة( أما )  و(  ا مل)  نصف عدة احلرة( للوفاة بعد الرتبص املذكور فعد

( أي مدة الرتبص )  بضرب املدة إىل حكم حاكم( زوجة املفقود ) وال تفتقر (  تقدم
يعين ال تنتظر أن قاضي يصدر حكم فيها بضرب املدة أي مدة الرتبص )  وعدة الوفاة

ب  كما لو قامت البينة وكمدة اإليالء: وعدة الوفاة ال حتتاج لذلك، قال تذكرون يف 
وال تفتقر أيضا ب له مدة أربعة أشهر ال حتتاج إىل حكم قاضي، اإليالء قلنا املويل تضر 
اآلن هذه اليت انتظرت أربع سنوات ال نقول لويل زوجها يطلقها ال  إىل طالق ويل زوجها

بل حنكم بوفاته مبجرد مضي املدة، اآلن تصوروا أن رجل غاب األربعة سنوات وكان ظاهر 
عتدت مث بعد العدة تزوجت مث بعد أن تزوجت غيبته السالمة فحكمنا مبوته مث بعد ذلك ا

وإن (  :رجع الزوج جاء وظهر أنه مل ميوت فما احلكم؟ ترجع لألول أم تبقى للثاين، قال
يعين فقدم األول قبل وطء الثاين ( زوجة املفقود بعد مدة الرتبص والعدة ) تزوجت 

ا فهن ا نقول العقد رجع الزوج ووجد أن زوجته عقدت على زوج آخر لكن مل يدخل 
أل تبينا بقدومه بطالن نكاح الثاين وال  ) لألول فهي :طل وترجع لزوجها األول، قال

ا مانع من الرد  ما فيه شيء مينع أن نردها لزوجها األول لكن لو وطئها الثاين يعين عقد 
ا هنا مشكلة، قال فهنا أي بعد وطء الثاين )  بعده( األول قدم إن )  و(  :ودخل 

ن، فيصبح اخليار ر  دها لألول إشكال وبقاءها مع الثاين إشكال واإلشكاالن متساو
لعقد ( أي لألول )  له(  ـف :لألول إن شاء ردها وإن شاء أبقاها، قال أخذها زوجة 

( أي لألول )  قبل فراغ عدة الثاين وله( ها األول )  األول ولو مل يطلق الثاين وال يطأ
لكن اخلالف يف هذه املسألة  للثاين)  من غري جتديد عقد(  اينأي مع الث)  تركها معه
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يف مسألة العقد هل حنتاج إنه جندد العقد إذا تركها للثاين ألنه ملا قدم األول الظاهر انه 
طل فإن تركها للثاين املذهب عدم جتديد لكن هناك من  اكتشفنا أن العقد عقد الثاين 

يعين بعقد األصح بعقد  أي املرداوي وقال املنقح :اختار أن التجديد أوىل وهلذا قال
إذاً سنقول  جديداً  وإن قلنا حيتاج الثاين عقداً  ابن محدان قال يف الرعاية نتهىا جديد

حيتاج أن األول يطلقها إذاً املذهب أننا ال حنتاج إىل عقد جديد لكن اختار املوفق واملنقح 
قد اجلديد إال أن تطلق من األول مث يعقد قالوا األصح أن فيه عقد جديد إذاً لن يصح الع

وعلى هذا فتعتد بعد طالق األول مث  .ىهنتطلقها األول لذلك ا: عليها الثاين، قال
تصري زوجة لغريه مبجرد تركه هلا وقد تبينا  جيدد الثاين عقدا ألن زوجة اإلنسان ال

فق، اآلن نفرتض أن احلقيقة هذا القول اختيار املوفق مو  بطالن عقد الثاين بقدوم األول
خذ الصداق؟ قال إن تركها يسرتد الصداق،  الزوج الثاين تركها للزوج األول فهل له أن 

خذ(  :قال إذا )  الثاين( الزوج )  قدر الصداق الذي أعطاها من( الزوج األول )  و
(  تركها له لقضاء علي وعثمان أنه خيري بينها وبني الصداق الذي ساق إليها هو

معناه أن الزوج األول يطالب الثاين  ) منه( األول )  الثاين عليها مبا أخذهويرجع 
لصداق، قال األول )  ويرجع الثاين عليها مبا أخذه(  :لصداق والثاين يطالب الزوجة 

ا عليها كما لو غرته ) منه(  ا غرامة لزمته بسبب وطئه هلا فرجع  ومىت  :مث قال أل
لو فرقنا بني زوجني لسبب مثل رضاع  ن انتفاؤه فكمفقودفرق بني زوجني ملوجب مت 

ين مث اكتشفنا انه ال  يعين اعتقد أن بني الزوجني رضاع ففرقنا بينهما فتزوجت واحد 
يوجد هناك رضاع يعين فرقنا بينهما بسبب الرضاع املكذوب فظهر ان اخلرب كذب وليس 

م؟ تبقى للثاين أم لألول؟ نقول نفس بينهما رضاع وال شيء بل هي زوجة لألول فما احلك
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ا فمعناه احلق  ا فرتجع لألول، وإن كان دخل  احلكم نقول إن كان الثاين مل يدخل 
خذ الصداق، ونفس الكالم نقوله إذا أبقاها األول  لألول أن يردها لنفسه أو يبقيها و

واملذهب يقول ال، للثاين فهل حيتاج إىل طالق وعدة وعقد جديد أم ال؟ املوفق يقول نعم 
  .كمفقود يعين ترد قبل الوطء وخيري بعد الوطء: قال

  فصل
اعتدت ( وهو غائب )  طلقها أو( اعتدت من موته )  ومن مات زوجها الغائب( 

إلحداد يف صورة املو )  وإن مل حتد منذ الفرقة ت  ألن اإلحداد ليس ت أي وإن مل 
وجها الغائب العدة تبدأ من مىت؟ من علمها انتبهوا هلذا إذا مات ز  شرطا النقضاء العدة

أم من موته؟من موته، أو طلقها تعد من مىت؟ من علمها أم من وقت الطالق؟ من وقت 
الطالق يعين لو مات زوجها وما علمت إال بعد شهرين فتكمل العدة فيبقى هلا شهرين 

ا، هي مل حت ا ما علمت إال بعد مخسة أشهر فانتهت عد د واإلحداد وعشرة، افرض إ
هو ترك الزينة يف مدة العدة؟ نقول اإلحداد ليس شرط للعدة يعين العدة تصح من غري 

، قال وعدة موطوءة بشبهة أو (  :إحداد، عند مسألة لو أن امرأة وطئت بشبهة أو بز
حرة كانت أو أمة مزوجة ألنه وطء يقتضي )  بعقد فاسد كمطلقة( موطوءة )  أو ز

ألن هذا الوطء ممكن يكون تسبب العدة منه كالنكاح الصحيح  شغل الرحم فوجبت
حبمل لذلك تعتد مثل املطلقة فإن كانت حامل بوضع احلمل، وإن مل حتمل وكانت حتيض 

ا ثالثة أشهر وهذه العدة السترباء الرحم  ا ثالثة حيضات، وإن مل تكن حتض فعد فعد
ا مل حتمل من هذا الز والعياذ    وتستربأ أمة غري مزوجة حبيضة :، قالحىت نتيقن أ

معناه لو كانت أمة فاألمة ليست هلا عدة يعين األمة إذا أراد سيدها أن يزوجها أو يعتقها 
أو كذا فتستربئ حبيضة واحدة، اآلن نتكلم عن هذه املرأة والعياذ  اليت وطئت بشبهة 

كل فالبد أن تعتد وملا تعتد هي متزوجة فكيف يسوي معها ز  وجها هل جيلس معها 
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وال حيرم على زوج وطئت زوجته بشبهة  :معها أم يطردها من البيت؟ هذا احلكم، قال
معناه أن هذه املرأة تبقى يف بيت زوجها لكن ال  أو ز زمن عدة غري وطء يف فرج

يطأها ففرتة العدة اليت هي ثالثة حيضات أو ثالثة أشهر تبقى عند زوجها والذي حيرم 
سعلى ز    .                          وجها منها هو اجلماع فقط لكن له أن جيلس معها وأن يقبلها وكذا ال 

أي بني )  فرق بينهما :احلكم األولوإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد (  :قال
سواء كانت عدته من )  وأمتت عدة األول(  :احلكم الثاين املعتدة املوطوءة والواطىء

فهي اآلن معتدة من نكاح صحيح أو من نكاح  أو فاسد أو وطء بشبهةنكاح صحيح 
فاسد أو من وطء شبهة مث وهي يف هذه العدة حصل وطء بشبهة آخر أو نكاح فاسد 

ختصار إذا انتهت : فاحلكم أننا نفرق بينهما مث تتم عدة األول وبعدما تتم عدة األول، 
م بشرط أال حيصل محل من الثاين ألنه إذا عدة األول تعتد للثاين لكن املشكلة هذا الكال

فرقنا بينهما وقلنا تبدأ تعتد لألول فقد حيصل محل من الثاين فإذا حصل محل من الثاين 
إذاً تكمل عدة الثاين مث ترجع إىل عدة األول، فاألصل أن تبدأ بعدة األول فإذا انتهت 

 ما مل حتمل من الثاين :قال تعتد للثاين إال إذا حصل محل فتعتد للثاين مث تعتد لألول،
ا منه بوضع احلمل مث تعتد لألول "ج" أي من عدة )  وال حيتسب منها(  فتنقضي عد

يعين ال حنسب من عدة األول  بعد وطئه النقطاعها بوطئه)  مقامها عند الثاين( األول 
يت نكحها فرتة النكاح الفاسد وإمنا تبدأ إكمال عدة األول منذ فرقنا بينه وبني الزوجة ال

ختصار اآلن هي معتدة من نكاح صحيح أو فاسد أو شبهة مث  بنكاح فاسد إذاً 
لنكاح الفاسد فهذه الفرتة ال  نكحت نكاحا فاسدا وبعد هذا النكاح الفاسد وطئت 

ا دخلت على الزوج اجلديد فهذه الفرتة ال حتسب من عدة األول، فلو  حتسب مبجرد إ
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ا ستعتد ثالثة أشه ألشهر ال حتيض وبعد شهر من عدة األول نكحت الثاين فرضنا أ ر 
ا من  وحصل الوطء ومكثت عند الثاين شهر مث عادت إذاً نعترب كم مضى من عد

 وال حيتسب منها(  :األول؟ شهر واحد وهذه الفرتة اليت مكثت مع الثاين ال حتسب، قال
إذاً تبدأ يف  عها بوطئهبعد وطئه النقطا)  مقامها عند الثاين( أي من عدة األول ) 

بعد اعتدادها لألول )  مث( : إكمال عدة األول من التفريق بينها وبني الزوج الثاين، قال
ما حقان اجتمعا لرجلني فلم يتداخال وقدم أسبقهما كما لو  "د") اعتدت للثاين(  أل

ا بشبهة)  وحتل( تساو يف مباح غري ذلك  )  هل( أو نكاح فاسد  املوطوءة يف عد
لشبهة، اآلن يتكلم عن مسألة من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد أي لوطئها بذلك  يعين 

فرقنا بينهما مث اعتدت فبعدما تعتد تنتهي ميكن أن يتزوجها ويعقد عليها فهي حتل له 
لقول علي إذاً بشرطني العقد وانقضاء العدتني  ) بعقد بعد انقضاء العدتني(  :مىت؟ قال
ا فهو خاطب من اخلطاب  إذا (  :انتقل اآلن إىل مسألة أخرى، قال انقضت عد

ا مل تنقطع( املعتدة )  وإن تزوجت ا)  يف عد طل لكن حنن ال  عد هذا النكاح 
ا من األول بنكاحها الباطل  نتكلم عن النكاح بل نتكلم عن العدة، فهل ستنقطع عد

ا( : العدة من األول؟ قالهذا؟ نقول إىل اآلن ال ينقطع، مىت تنقطع  أي )  حىت يدخل 
طل فال تصري به فراشا ا من األول  يطأها ألن عقده  إذاً تصوروا معي هي اآلن يف عد

ا ال حتيض فبعد شهر عقدت على رجل فهل انقطعت العدة؟ ال  ألشهر أل لو قلنا مثال 
ا  اية الشهر الثاين، بداية الثالث دخل  هنا انقطعت العدة فيصري بقي مل تنقطع، مث يف 

لدخول هذا معناه، قال. هلا شهر واحد لعقد وإمنا  فإذا ( : إذاً تنقطع العدة ليس 
ا من األول مث استأنفت العدة من الثاين بنت( الثاين )  فارقها  ملا تقدم)  على عد

لد احتمال انتهينا هذه املسألة واضحة نفرق بينهم وتكمل لألول مث للثاين لكن لو جاء و 
إن : أن يكون الولد من األول واحتمال يكون من الثاين فسيتكلم اآلن عن هذه املسألة
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أتت بولد من أحدمها بعينه فإذاً لو محلت من أحدمها تعتد أوال لصاحب احلمل مث للثاين 
ا )  وإن أتت(  :بغض النظر هو األول أو الثاين وهلذا قال ( املوطوءة بشبهة يف عد

ا به( بعينه )  حدمهابولد من أ لولد سواء كان من األول أو )  انقضت منه عد أي 
السؤال هنا كيف نعرف انه لألول أم للثاين؟  بثالثة قروء) مث اعتدت لآلخر  ( من الثاين

ويكون الولد لألول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاين ويكون للثاين  :قال
نت من األول )عشرة أشهر( أذا أتت به ألكثر من أربع سنني هذه الصورة األوىل  منذ 

يكون لألول والصورة الثانية يكون للثاين لكن عند صور واحتماالت ال نعرف هو من 
األول أو من الثاين يعين مثال لو جاءت به بعد سبعة أشهر فيحتمل أن يكون من األول 

 أشكل عرض على القافة وإن :وحيتمل أن يكون من الثاين فإذا أشكل ماذا نفعل؟ قال
در كما يقال فيمكن أن يعتمد عليه  والظاهر انه بعد التأكد والتوثق أن الدين خطأ و

ا )  ومن وطئ معتدته البائن(  :قال. ويكون هو أقوى من القافة ة هبشب( يف عد
ن من واحد )  األوىل( العدة )  استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية ما عد أل

ألن هذه العدة من واحد والنسب  يلحق النسب فيهما حلوقا واحدا فتداخاللوطئني 
: أصال لواحد يعين لو ظهر ولد فهو هلذا الرجل ال لغريه، اآلن بدأ مسألة جديدة، قال

ا وتبين الرجعية إذا طلق ا على عد اآلن هو طلق الزوجة طلقة : صورة هذات يف عد
ا  فقبل أن يراجع طلقها وهي مطلقة رجعية فماذا واحدة يعين رجعية وهي اآلن يف عد

ا مطلقة رجعية ومل يدخل  تفعل؟ تستأنف أم تكمل العدة؟ تكمل العدة وال تستأنف أل
ا فليس عند شبهة فال نقول عدة جديدة لكن إن راجعها مث طلقها إذاً هي اآلن 

ق فتبدأ عدة مطلقة رجعية يف أثناء العدة قال راجعتك رجعت زوجة مث قال أنت طال
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ا مث طلقها (  مث طلقها استأنفت وإن راجعها :جديدة، قال ا يف عد وإن نكح من أ
ا على ما)  بنت( ا )  قبل الدخول اآلن هو مثال خالعها فهي اآلن  مضى من عد

ا زوجته فما عند خوف  ئن عنه فهل له أن يتزوجها؟ اجلواب نعم أل معتدة وهي 
ا طلقها فهل املطلقة قبل الدخول عليها الختالط األنساب ف ا وقبل أن يدخل  عقد 

عدة؟ اجلواب ال فاآلن ليس عليها عدة من الطالق الثاين لكن عدة الطالق األول مل 
ن  :تنتهي أو عدة اخللع مل تنتهي إذاً تكمل ما مضى فقط، قال ألنه طالق يف نكاح 

أن يبني الفرق بني هذه وبني مسألة ما واآلن يريد  قبل املسيس واخللوة فلم يوجب عدة
خبالف ما إذا راجعها مث طلقها قبل الدخول ألن الرجعة إعادة إىل  :إذا راجع، قال
اآلن رجل طلق امرأته رجعية وهي اآلن يف العدة فردها إىل . فتستأنف العدة النكاح األول

ا مطلقة قبل الدخول فهذه  عصمته راجعها مث طلقها فال يقال أن هذه ال عدة عليها أل
ا خبالف ما لو كان  إرجاعها معناه رد للنكاح األول فإذا طلق يعين كأنه طلق مدخوال 
ا منه مث طلقها  ا مث أستأنف عقدا جديدا وتزوجها وهي يف العدة مل تنتهي عد قد أ
قبل الدخول فتكمل العدة القدمية وأما طالقها اجلديد فال شيء عليها، انتقل املصنف 

ب اإلحدادع   :ليه رمحة هللا إىل 
  فصل
( امرأة )  ويلزم اإلحداد مدة العدة كل( حيرم إحداد فوق ثالث على ميت غري زوج 

لقوله صلى هللا  هنا اإلحداد يكون واجب "ب")يف نكاح صحيح  "أ"زوجها اعنه متوىف
ث ليال حيل المرأة تؤمن  واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثال ال"عليه وسلم 

وإن كان النكاح فاسدا مل يلزمها اإلحداد  متفق عليه "راإال على زوج أربعة أشهر وعش
ا وارثة أو مكلفة ا ليست زوجة وال يعترب للزوم اإلحداد كو يعين ال يشرتط يف  أل
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اإلحداد أن تكون زوجة مكلفة ممكن تكون صغرية، ال يشرتط أن تكون وارثة قد تكون 
 فيجنبها وليها الطيب وحنوه)  ولو ذمية أو أمة أو غري مكلفة( ا فيلزمه :ذمية، قال

وسواء كان الزوج يعين إذا كانت صغرية جينبها وليها الطيب وما يلزمها يف اإلحداد، 
يعين حتد لو كانت هي كبرية مثال أو صغرية أو زوجها كبري أو زوجها صغري،  مكلفا أو ال

األحاديث ولتساويهن يف لزوم اجتناب  لعموم :للوفاة اإلحداد يلزم واجب، قال
)  ويباح( : األحاديث مل تفرق بني الصغرية والكبرية أو الزوج كبري أو صغري، قال احملرمات
يعين مثال نقول طلقها ثال وما  يسن هلا قاله يف الرعاية وال)  لبائن من حي( اإلحداد 

اح للبائن لكن ال جيب وال مات عنها أي مطلقة فهل حتد وترتك الزينة؟ قال املصنف يب
موطوءة ( على  وال)  رجعية( مطلقة )  على( اإلحداد )  وال جيب(  :حىت يسن، قال

ا ليست زوجة )  طل أو ملك ميني( نكاح ) بشبهة أو ز أو نكاح فاسد أو  أل
اآلن مطلقة رجعية طلقها طالقا رجعيا فهل حتد يف فرتة العدة وهي رجعية؟  متوىف عنها

اب ال هذه ال يلزمها اإلحداد والظاهر كأن األصل كما يقول يف اإلنصاف أنه حيث اجلو 
قلنا ال جيب اإلحداد فإنه يباح هذا املقصود لكن الظاهر يف حق الرجعية املطلوب اآلن 

من الرجعية أن ترتك الزينة أم تتزين؟ املفروض تتزين لكي يردها وال ترتك الزينة إذاً الرجعية 
املوطوءة بشبهة ستعتد طبعا لكن هي أصال ليست زوجة، والثالثة أو ز : ، والثانية"١"

مرأة فهي تعتد لرباءة الرحم لكن ال حتد يف هذه الفرتة، قال أو نكاح فاسد : من زىن 
ا ليست زوجة  طل وهذا اخلامس، أو ملك ميني وهذا السادس أل وهذا الرابع، أو نكاح 

طل أو فاسد أو حىت  ملك ميني فاألمة ليست زوجة، ما هو اإلحداد؟ أصال نكاحها 
واإلحداد اجتناب ما يدعو إىل مجاعها أو يرغبه يف (  :تعريف اإلحداد، قال: ختصار
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الطيب، : اإلحداد سيشمل ترك عدة أشياء نلخصها يف مخسة نقاط إذاً  النظر إليها
ساحيق، والزينة يف الثياب الزينة وهي ثالثة أشياء الزينة يف البدن مثل الكحل وامل: الثاين

يعين مالبس الزينة امللونة مالبس السهرات، وهذا مرده للعرف فبعض الثياب تعترب زينة 
وبعضها ال تعترب زينة، حىت األلوان يعين قدميا كانوا يتدخلون يف األلوان يقولون الغامق 

س األسود غريه، والصحيح أن نقول أن ما يعترب يف عرف النا س زينة فهو الكحلي فال 
زينة واليوم جتد حىت بعض مالبس املهنة ومالبس عمل املرأة يف البيت جتدها أحيا ملونة 

أللوان وإمنا العربة مبا يعد يف عرف الناس زينة، الثالث من الزينة احللي،  فالعربة ليست 
حللي، واألخري ا هو : خلامسيعين ترك الزينة يف البدن وترك الزينة يف الثياب وترك الزينة 

ختصار، قال واإلحداد (  :ترك املبيت خارج املنزل يعين إلتزام املبيت يف املنزل هذا 
)  من الزينة والطيب والتحسني اجتناب ما يدعو إىل مجاعها أو يرغبه يف النظر إليها

قبل نسج أو  أي للثياب ) وما صبغ للزينة واحلناء( وحنوه  يعين مثل املكياجسفيداج 
م أما عرف زمننا خيتلف محر وأصفر وأخضر وأزرق صافينيبعده كأ (  هذا يف عرف زما

(  :اآلن يستثين أشياء ال تعترب من الزينة، قالبال حاجة )  وكحل أسود حلي( ترك )  و
أبيض ولو كان ( ترك  ال)  نقاب و( ترك ) وحنوها وال  وهو كحل ال زينة فيه توتياء ال

ن حسنه من أصل خلقته فال يلزم تغيريه وال متنع من أل أي احلرير كإبريسم)  حسنا
فلها لبس ملون لدفع وسخ ككحلي وال من أخذ ظفر وحنوه وال من تنظيف وغسل 

ا ال تتزين س فالكالم أ   .أن تغتسل وتتنظف وتقص الظفر فال 
  فصل

فال جيوز )  حيث وجبت( الذي مات زوجها وهي به )  وجتب عدة الوفاة يف املنزل( 
 تحول منه بال عذر روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمةأن ت
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ا تعتد يف املنزل الذي تسكنه وقت الوفاة وليس املكان الذي مات فيه يعين  واملعىن أ
مات زوجها وهي عند اجلريان فتخرج وترجع بيتها الذي تقيم فيه مسكنها تبقى فيه هذا 

خروجها ألسباب فيمكن أن تتحول من بيتها لبيت  املعىن، اآلن سيذكر أنه أحيا جيوز
لقوة أو مثال ما عندها األجرة أجرة السكن يعين إذا وجد  آخر ألسباب مثل أن خترج 
سبب يعين عذر ميكن أن تتحول من سكنها إىل مسكن آخر وطبعا إذا حتولت تتحول 

تنتقل من هذا من سكنها إذا وجد عذر لنقلها تنتقل إىل أي مكان إن شاءت فال نقول 
على نفسها أو )  فإن حتولت خوفا(  :البيت إىل جواره بل تنتقل إىل حيث شاءت، قال

لقوة من هذا املكان أخرجوها ظلما، "٢"قهرا( حولت )  أو(  "١"ماهلا  يعين أخرجت 
يعين مالك  جيب عليها اخلروج من أجله أو بتحويل مالكه له "٣") حبق( حولت )  أو

يعين إما أن يكون مالك الدار طلب داره انتهى عقد  و طلبه فوق أجرتهأ الدار أخرجها،
اإلجيار وطلب داره فيخرجها هذا من صور اخلروج حبق أو أن صاحب الدار طلب أجرة 

انتقلت ( به إال من ماهلا  أي تستأجر أو ال جتد ما تكرتيمبالغ فيها فلها أن خترج، 
إذا انتقلت بغري سبب يلزمها أن  ة العودللضرورة ويلزم منتقلة بال حاج)  حيث شاءت

يعين لو مل تعلم إال بعد  وتنقضي العدة مبضي الزمان حيث كانت ترجع هذا معناه،
انقضاء العدة فالعدة تنقضي واملكان ليس له أثر فال تتوقف العدة بسبب املكان فحيث  

ارا اخلروج ( أي للمتوىف عنها زمن العدة )  وهلا(  :كانت العدة متضي، قال حلاجتها 
اآلن انتقل إىل مسألة أخرى السكن يف البيت الذي كانت  ألنه مظنة الفساد)  ال ليال

تسكنه مع زوجها فهل تبقى يف البيت متكث ال خترج أم جيوز هلا اخلروج يقول هلا أن خترج 
يف النهار حلاجتها فإن احتاجت خترج، خرجت حلاجة شراء، خرجت حلاجة بيع، خرجت 
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ا تركت اإلحداد عمدا فهل حلاجة عمل ، خرجت حلاجة عالج فلها أن خترج، افرض إ
أمثت ومتت ( عمدا )  وإن تركت اإلحداد(  :متضي العدة أم ال متضي؟ متضي، قال

ا ا مبضي زما أي زمان العدة ألن اإلحداد ليس شرطا يف انقضاء العدة ورجعية )  عد
يف املنزل الذي طلقها زوجها وهي  يعين الرجعية تبقى يف لزوم مسكن كمتوىف عنها

ا ال خترج من املنزل، ئن مبأمون من  تسكنه مثل املتوىف عنها يف لزوم املنزل أ وتعتد 
ئن كثالث تعتد يف أي مكان مأمون يف نفس البلد  البلد حبيث شاءت لو كانت مطلقة 
إال يف هذا البيت  يعين فرتة العدة ال تبيت وال تبيت إال به وال تسافر يف أي بيت تشاء،

ا مبنزله أو غريهاملأمون وال تسافر فرتة العدة إىل أن تنقضي العدة،  يعين  وإن أراد إسكا
ئنا أراد أن تبقى يف منزله    حتصينا لفراشه وال حمذور فيه لزمهاهذا الذي طلقها طالقا 

لنسبة له إذا طلقت ا أجنبية  نت  كما لو أسكنها يف منزله يف مكان منعزل أل ثال و
  .فليس له أن يبقى معها يف نفس الشقة وإمنا إذا كان يف منطقة معزولة فلها ذلك

  ب االسترباء
مأخوذ من الرباءة وهي التمييز والقطع وشرعا تربص يقصد منه العلم برباءة رحم 

إذاً االسترباء هو خاص مبلك اليمني، يف احلرة الزوجة نقول عدة، أما ملك ملك ميني 
ني فنقول استرباء واالسترباء خيتلف عن عدة الزوجة ألن االسترباء يكون حبيضة واحدة اليم

ببيع أو هبة أو سيب )  من ملك أمة يوطأ مثلها(  :أو بشهر واحد أو بوضع احلمل، قال
حرم عليه وطؤها ( وهو الكبري واملرأة )  من صغري وذكر وضدمها(  أو غري ذلك

لقوله صلى هللا )  قبل استربائها( ن قبله وحنوها أي مقدمات الوطء م)  ومقدماته
عليه وسلم من كان يؤمن  واليوم اآلخر فال يسق ماءه ولد غريه رواه أمحد 

بة سيب قبل أن  والرتمذي وأبو داود ي طريقة شراء  إذاً هذا احلكم األول إذا ملك أمة 
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وإن  :ألة الثانية لو أعتقها، قاليطأها وقبل أن يباشرها جيب عليه أن يستربأها، اآلن املس
إذاً هذا احلكم الثاين لو أراد أن  أعتقها قبل استربائها مل يصح أن يتزوجها قبل استربائها

وكذا ليس هلا أن تتزوج غريه إن كان : يتزوج األمة البد أن يستربأها، احلكم الثالث
عها لشخص آخر جيب على اآلخر ئعها يطؤها قبل أن يطأ أن  لو كانت األمة مثال 
 يعين البيع والتزويج أو بيعها حرما لغريه ومن وطئ أمته مث أراد تزوجيها :يستربأها، قال

عها قبل أن يستربأها صح   حىت يستربئها فإن خالف صح البيع دون التزويج فلو 
البيع لكن يلزم املشرتي أن يستربأها، والتزويج ال، فلو خالف وزوجها قبل االسترباء ال 

وإن أعتق سريته أو أم ولده أو عتقت مبوته لزمها استرباء نفسها  :ح التزويج، قاليص
لو عتقت األمة فعند ذلك تستربأ نفسها، كيف يكون االسترباء؟ إن مل يكن استربأها 

من حتيض ( استرباء ) و (  هذا األولكل احلمل )  واسترباء احلامل بوضعها(  :قال
غري  توطأ حامل حىت تضع وال ال "طاس يف سيب أو له ملسو هيلع هللا ىلصلقو  وهذا الثاين ) حبيضة

اآليسة والصغرية ( استرباء )  و(  رواه أمحد وأبو داود "حامل حىت حتيض حيضة
لقيام الشهر مقام حيضة يف العدة واسترباء من ارتفع وهذا الثالث  ) مبضي شهر

للحمل وشهر لالسترباء تسعة أشهر ومل تدر ما رفعه عشرة أشهر هذا الرابع  حيضها
لنسبة للزوجة قلنا سنة تسعة أشهر للحمل وثالثة أشهر للعدة، وتصدق األمة  وهناك 
صدقت يعين إذا  إن قالت حضت وإن ادعت موروثة حترميها على وارث بوطء مورثه

ا حترم على  ادعت األمة، يعين مات السيد وترك أموال ومنها أمة فادعت هذه األمة أ
ه امليت وطئها فال جتمع املرأة بني الرجل وأبيه، فإن ادعت حترميها على وارث ولده ألن أ

أو ادعت  :مبورثه صدقناها ألننا ال نستطيع أن نعرف احلقيقة إال من جهتها، مث قال
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هذه املسألة الثانية أمة اشرتاها  مشرتاة أن هلا زوجا صدقت ألنه ال يعرف إال من جهتها
زوجا كذلك صدقت ألنه ال يعرف إال من جهتها لو قالت أ سيد جديد فادعت أن هلا 

ا متزوجة   .متزوجة يل زوج إذاً ال جيوز لسيدها أن يطأها أل
  كتاب الرضاع

ب عن محل أو   وهو لغة مص اللنب من الثدي وشرعا مص من دون احلولني لبنا 
ب عن محل اكتبوا عندها: هذا هو التعريف، قال شربه أو حنوه " ولو قبل وضع" :لبنا 

وعنه ال : "مادام حصل احلمل مث حصل اللنب فهذا هو اللنب احملرم، أو شربه أو حنوه اكتبوا
ب اللنب من غري محل ومن غري وطء فهو حمرم، " يشرتط احلمل وعنه ال "معىن هذا لو 

انه ال يشرتط أن يكون هذا اللنب جاء من محل " يشرتط احلمل وال الوطء وفاقا للجمهور
يت : ملسألة فيها ثالث تصوراتوا منهم من يقول ال يشرتط محل أصال وال وطء فأي لنب 

من املرأة فهو حمرم، ومنهم من يقول البد أن حيصل وطء، ومنهم من يقول البد أن حيصل 
 ةحلديث عائش)  حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب(  :قال. محل كما هو املذهب

( من الرضاع ) واحملرم  (رواه اجلماعة  "رم من الوالدةحيرم من الرضاع ما حي"مرفوعا 
حلديث عائشة قالت أنزل يف القرآن عشر رضعات  هذا الشرط األول ) مخس رضعات

معلومات حيرمن فنسخ من ذلك مخس رضعات وصار إىل مخس رضعات معلومات 
يف ( اخلمس إذا كانت  وحترم حيرمن فتويف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واألمر على ذلك رواه مسلم

والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن { لقوله تعاىل هذا الشرط الثاين ) احلولني
ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص ال حيرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء وكان قبل } أراد أن يتم الرضاعة 

يف نعترب اآلن سيشرع يف مسائل أخرى، كالفطام قال الرتمذي حديث حسن صحيح 
ت، ما هي الرضعة الواحدة؟ قال ومىت امتص مث  :الرضعة الواحدة؟ قال مخس مطلو
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إذاً قريبا فثنتان  فإن عاد ولو قطعه لتنفس أو انتقال إىل ثدي آخر وحنوه فرضعة
يف فم )  والوجور( يف أنف )  والسعوط(  :الرضعة مبجرد ترك الثدي هذه رضعة، قال

قطري يف األنف، والوجور هو التقطري يف الفم يقول كذلك السعوط هو الت حمرم كرضاع
حمرم كرضاع، اآلن سينتقل إىل أنواع من اللنب اليت هي حمرمة يعين يدخلها اشتباه هل حترم 

طل أو كذا، قال ( املرأة )  ولنب(  :أم ال مثل امليتة واملوطوءة بشبهة وبعقد فاسد أو 
  . اهيعين حيرم هذا معنكلنب احلية )  امليتة

 "٢"بشبهة املوطوءة(  لنب) و ( كلنب احلية   "١") امليتة( املرأة )  ولنب( : قال رمحه هللا
 "٤") طل أو( كاملوطوءة بنكاح صحيح  :يعين لبنها حيرم، قال" ٣") أو عقد فاسد

طل إمجاعا  إذاً لبنها حيرم لكن كالم املصنف " ٥") أو بز حمرم( أي املوطوءة بنكاح 
واملوطوءة بشبهة وعقد فاسد املقصود هنا إنه إذا حصل محل يعين من محلت ملا قال 

بوطء شبهة عقد فاسد ألنه هو اشرتط أن اللنب احملرم هو الذي يكون من محل، من عقد 
طل أو ز لكن الفرق أن هذا اللنب حيرم ففي لنب امليتة واملوطوءة بشبهة  فاسد أو 

يصبح هذا ابن لألبوين أما يف النكاح الباطل فهذا واملوطوءة بعقد فاسد فاللنب حيرم و 
طل، وإذا كان بز  لرضاع دون أبيه ألن ليس له أب فنكاح أبيه  مه  االبن سيلتحق 

ألم له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع ولذلك قال  :حمرم كذلك يلتحق الولد 
 الباطل والز احملرم، ملاذا؟ أي لكن يكون مرتضع ابنا هلا من الرضاع فقط يف األخريتني

طبعا خبالف ما سبق الشبهة  هو فرعها ألنه ملا مل تثبت األبوة من النسب مل يثبت ما
)  وعكسه(  :والعقد الفاسد ألنه خمتلف فيه فلهذا يلحق، اآلن سيذكر لنب ال حيرم، قال

من البقرة فال لنب البهيمة ال حيرم يعين رضع " ١" البهيمة( أي عكس اللنب املذكور لنب 
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فال  "٣" ) وال موطوءة اليت مل حتمل هذا الثاين غري حبلى( لنب )  وتصبح البقرة أمه، 
وطبعا كلمة املوطوءة هنا إشكال ألنه أصال قوله غري احلبلى هو هذا الشرط، قال يف  حيرم

ب المرأة لنب من غري محل تقدم قال مل ينشر احلرمة وقال مجاعة منهم  اإلنصاف وإن 
بن محدان أو من وطء تقدم  يعين هذا وجه يف املذهب أن الذي حيرم الوطء حيرم لو ا

ا  جاء لنب من وطء حيرم فالظاهر انه احلجاوي اختارها يعين وال موطوءة ظاهرها أ
خالف املذهب هذا الكالم واملذهب ال نقول وال موطوءة بل نكتفي بال حبلى حىت ال 

لنا غري احلبلى ال حيرم لبنها معناه أن احلبلى حيرم وإذا قلنا يفهم مفهوم املخالفة أننا إذا ق
غري املوطوءة ال حيرم لبنها معناه أن املوطوءة حيرم لبنها وهو احلقيقة ال حيرم على املذهب، 

يمة أو رجل أو خنثى مشكل أو ممن مل حتمل مل : قال فلو ارتضع طفل وطفلة من 
 ولدها يف( املرتضع )  صار( دون احلولني )  فمىت أرضعت امرأة طفال(  يصريا أخوين

حة )  النكاح و( حترمي )  اآلن الذي رضع من )  احملرمية( يف )  واخللوة و النظر( إ
حة النظر جيوز له النظر،  امرأة صار ولدها يف ماذا؟ يف النكاح ال حيل له النكاح، إ

ا، واحملرمية تصبح من حمارمه هذ دون  :ه أربعة أحكام، قالواخللوة جيوز له اخللوة 
ال جتب عليه النفقة ألن النفقة جتب ألمه من النسب لكن ال جتب ألمه  وجوب النفقة
ال يصبح هذا االبن عاقل هلا يعين ال يصبح من العصبة الذين والعقل من الرضاع، 

 ليس له والية نكاح وال ألبيه من الرضاع والية نكاحوالوالية يعقلون عنها لو جنت مثال، 
صار املرتضع أيضا فيما )  و( كاإلرث إذاً سيصبح هذا ولدها يف هذه األمور وغريها 

ولد ( فقط : هو وحده صار ابن هلا أما إخوته من النسب ال يدخلون، قال تقدم فقط
أي األب فصار له أم من الرضاع وأب من الرضاع وقد  ) من نسب لبنها إليه حبمل

 :له أعمام وعمات وأخوال وخاالت وهكذا، قاليكون له إخوة من الرضاع وقد يكون 
قلنا قبل قليل هذه خالف  ) أو وطئ( أي بسبب محلها منه ولو بتحملها ماءه 
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املذهب ألن ظاهرها انه لو كان اللنب جاء بسبب وطء فإنه سينسب إىل األب، ال 
مل فإذاً نقول هذا الكالم خالف املذهب أو حيبنكاح أو شبهة  : ينسب إىل األب، قال

على أنه حبمل بنكاح صحيح أو محل بنكاح فاسد أو محل من وطئ شبهة ممكن أما 
الوطء وحده ال، خالف املذهب والظاهر أن هذا اختيار احلجاوي انه يرى أن الوطء، 
والظاهر أن احلجاوي يتبع ابن محدان يف هذه املسألة ويرى أن الوطء حيرم وهللا أعلم، 

يعين ال ينسب  لدها ال ينسب إليه فاملرتضع كذلكخبالف من وطئ بز ألن و  :قال
إليه إذاً سينسب إىل األم مطلقا لكن مىت ينسب لألب؟ إذا كان عقد األب صحيح أو 

ئه )  حمارمه( صارت )  و(  :شبهة، قال أي حمارم الواطئ الالحق به النسب كآ
أخواله وخاالته وأمهاته وأجداده وجداته وإخواته وأخواته وأوالدهم وأعمامه وعماته و 

ئها )  حمارمها( صارت ) و  (أي حمارم املرتضع )  حمارمه(  أي حمارم املرضعة كآ
ا وأعمامها وحنوهم  (  :سيستثين اآلن صور، قال أي حمارم املرتضع)  حمارمه( وأخوا

ختصار هذا الذي  فال تنتشر احلرمة آلولئك)  دون أبويه وأصوهلما وفروعهما إذاً 
لرضاع أما قرابته اآلخرين ال يدخلون، وبناء على ذلك، رضع يصبح اب ن هلذه العائلة 

أمه وأخته من ( تباح  ) و املرضعة أليب املرتضع وأخيه من النسب فتباح(  :قال
هذه  أخته من أمه)  كما حيل ألخيه من أبيه( من رضاع إمجاعا )  النسب ألبيه وأخيه

)  ومن حرمت عليه بنتها(  :مها أجانب، قالالصورة الثالثة يعين هو أخ لالثنني لكن 
وفسخت نكاحها منه إن  ( أبدا ) فأرضعت طفلة حرمتها عليه ( كأمه وجدته وأخته 

أي امرأة حترم  له ملا تقدم من أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب)  كانت زوجة
لرضاع هذا معناه، اآلن انتقل إىل لنسب حترم عليك ابنتها  : لة أخرى مسأعليك بنتها 
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وكل  ،ماء كلهن أمهات أوالدلو كان هذا الرجل عنده إماء، أمهات أوالد، عنده مخس إ
أرضعت طفال رضعة واحدة فاجتمعت مخس رضعات فهل  ،واحدة أرضعت طفال واحدا

وال واحدة أرضعته مخس رضعات، هل يصبح هذا السيد أب؟ نعم  ،يصبحن أمهات؟ ال
ومن أرضع مخس أمهات  :من الرضاع هذه صورة، قال هو أب من الرضاع وليس له أم

أوالده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت األبوة دون أمهات أوالده لعدم 
ا ستصري بنته لكن اإلمياء ال  ثبوت األمومة إذا أرضعن زوجة فتحرم هذه الزوجة أل

ات أرضعن يصبحن أمهات ونفس الكالم لو قلنا رجل عنده أربع زوجات واألربع زوج
طفلة كل واحدة أرضعت رضعتني فاجتمعت مثان رضعات فبالنسبة لألب أصبح أب من 

( : الرضاع لكن الزوجات مل يصبحن أمهات ألن وال واحدة أكملت مخس رضعات، قال
إذا   ) رضاع قبل الدخول فال مهر هلا( سبب )  ـأفسدت نكاح نفسها ب امرأةوكل 

لرضاع فال مهر هلا كان هي اليت أفسدت نكاح نفسها قبل يء الفرقة من  الدخول 
 ئمة(  أم أو أخت له)  طفلة فدبت فرضعت من( الزوجة )  وكذا إن كانت( جهتها 

لو كانت هذه الزوجة طفلة  فعل للزوج يف الفسخ انفسخ نكاحها وال مهر هلا ألنه ال) 
خت من صغرية ودبت ورضعت من أمه صارت أخت له، رضعت من أخته صارت بنت أ

ا هي اليت فسخت نكاح نفسها وإذا كان ليست  ،الرضاع، انفسخ النكاح وال مهر هلا أل
هي بل غريها، هذا الكالم كله قبل الدخول، إذا أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول فال 

إن )  و(  :مهر هلا، وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فلها املهر هذا املعىن، قال
لدخول) بعد الدخول فمهرها حباله  (أفسدت نكاح نفسها  كما لو   الستقرار املهر 

ا  ارتدت حىت ال يقال كيف هي أفسدت النكاح ملاذا ال يرجع يف املهر يقول افرض أ
ملهر، اآلن يقول لو غريها أفسد النكاح، قال وإن (  :ارتدت فانفسخ العقد وال يرجع 

أي قبل الدخول ) املسمى قبله  غريها فلها على الزوج نصف( أي نكاحها )  أفسده
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لو كان طرف آخر هو الذي أفسد النكاح يعين جاءت  فعل هلا يف الفسخ ألنه ال
األخت ومسكت الزوجة الصغرية دون السنتني وأرضعتها وهذا كان قبل الدخول فيكون 

هلا نصف املهر وإذا كان بعد الدخول وليس يف هذه الصورة طبعا، وإذا كان بعد الدخول 
املهر كامل لكن يف هذه احلاالت يكون الغري هو الذي أفسد يكون للزوج أن يرجع  فلها

 مجعيه بعده( هلا )  و( على من أفسد ويطلب ما غرمه للمرأة ألنه ال فعل هلا يف الفسخ 
( أي مبا غرمه من نصف أو كل )  ويرجع الزوج به( أي بعد الدخول الستقراره به ) 

لو كان  ن تعدد املفسد وزع الغرم على الرضعات احملرمةألنه أغرمه فإ)  على املفسد
الذي أفسد أكثر من واحد فيوزع على املفسدين، يعين اليت أرضعت مثال ثالث رضعات 

حكما ألنه أقر مبا )  ومن قال لزوجته أنت أخيت لرضاع بطل النكاح(  أو رضعتني،
)  الدخول وصدقته قبل( إقراره )  فإن كان( يوجب فسخ النكاح بينها فلزمه ذلك 

ا أخته  طل من أصله)  فال مهر( أ ما اتفقا على أن النكاح  إذا كان قبل  هلا أل
)  وإن أكذبته(  :قال! الدخول وقالت أ أختك من الرضاع فال مهر هلا لكن إن كذبته؟

ا أخته قبل الدخول  أي نصف املسمى ألن قوله غري مقبول )  فلها نصفه( يف قوله أ
أي )  بعده( بذلك  إذا كان إقراره)  كله( املهر )  وجيب(  يف إسقاط حقهاعليها 

إذاً الفرق اآلن لو قال هلا  بعد الدخول ولو صدقته ما مل تكن مكنته من نفسها مطاوعة
ال مهر هلا، وإن كذبته " ١"وصدقته " أ"نعود ألول املسألة إن كان إقراره قبل الدخول 

، إذا كان بعد أن "٢"إذا كان بعد الدخول " ب"هر كله فلها نصف املهر وجيب امل" ٢"
ا قال أنت أخيت من الرضاع صدقته أو كذبته فلها املهر كامل يقول إال يف صورة  دخل 

واحدة وهي لو كانت مكنته من نفسها مطاوعة وهي تعلم من قبل الدخول من قبل 
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مهر أما إذا كان بعد  التمكني كانت تعلم أنه أخوها من الرضاع فهذه زانية وليس هلا
اآلن العكس هي  ) وإن قالت هي ذلك(  :الدخول أخربها فصدقت فلها املهر، قال

اليت قالت أنت أخي من الرضاع فهل ينفسخ العقد؟ ال الرجل لو قال أنت أخيت من 
الرضاع انفسخ ألن األصل العصمة بيده أما املرأة تقول أنت أخي من الرضاع فال نقبل 

ا ال  ا تريد فسخ العقد أما الزوج ال يتهم ألن هذا أل ا متهمة  متلك فسخ العقد وأل
أي قالت )  وإن قالت هي ذلك( : الزوج لو يريد فسخ العقد فيملك ذلك، قال

ا فهي زوجته حكما( لزوجها أنت أخي من الرضاع   أي ظاهرا ألن قوهلا ال)  وأكذ
اهر ال نقبل لكن يف الباطن أال ميكن هذا يف الظ يقبل عليه يف فسخ النكاح ألنه حقه

طنا فإن كانت صادقة فال  :أن تكون هي صادقة ومتيقنة؟ نعم، ماذا تفعل؟ قال وأما 
أي يف احلقيقة وعليها أن تفتدي منه وتفر إذاً  يف هذه احلالة جيوز هلا أن تفر منه نكاح 

ن يقر ا أخته جيوز هلا أن ختالع تدفع شيء وختالع املهم ال تسمح له  ا متيقنة إ ا أل
يعين إن كان يف الباطن هي كاذبة فهي زوجة، ننتقل إىل مسألة  وإال فهي زوجته أيضا

الشك يف الرضاع، هل رضع أم مل يرضع؟ األصل أنه مل يرضع، إذا حصل شك يف عدد 
ا أربعة، شكينا هل رضع مخس رضعات أم  الرضاع هل رضع مخسة أو أربعة؟ فاألصل أ

خلمس وهي حمرمة، قال ستة، فهل وإذا شك ( : يؤثر هذا الشك؟ ال يؤثر ألننا اعترب 
يف )  أو شكت املرضعة( أي كونه مخس رضعات )  كماله( شك يف )  يف الرضاع أو

لشهود، ملاذا؟ ) وال بينة فال حترمي( ذلك   يعين مل يوجد شهود فإن وجد الشهود نعمل 
ثبت الرضاع بشهادة  هدت به امرأة مرضية ثبتوإن ش ألن األصل عدم الرضاع احملرم

وكره اسرتضاع فاجرة وسيئة  :امرأة واحدة يف الرضاع لكن تكون هذه املرأة عدل، قال
بعض هذا خشية على الطباع وبعضه خشية من املرض يعين  اخللق وجذماء وبرصاء
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ث ثري رضاعها على الطباع إن كان هذا له  ري، واجلذماء الفاجرة وسيئة اخللق خيشى من 
  .والربصاء خشية العدوى

  كتاب النفقات
هذا هو التعريف يعين أن يوفر كفاية من يعوله كالزوجة مجع نفقة وهي كفاية من ميونه 

اآلن سيتكلم  وكسوة ومسكنا وتوابعها طعام داماً وإ خبزاً  والولد ومن يلزم بنفقته والعبد
جة مث نفقة األقارب مث نفقة العبيد مث عن نفقة الزوجات، والنفقات ستنقسم إىل نفقة الزو 

( أي خبزا وإداما )  يلزم الزوج نفقة زوجته قو(  :البهائم، اآلن حنن مع الزوجة، قال
لقوله  حبسب العرف والزمن واملكان مبا يناسب مثلها)  وكسوة وسكنا مبا يصلح ملثلها

ملعروف رواه م ن  إذا اتفقا فاحلمد   سلم وأبو داودملسو هيلع هللا ىلص وهلن عليكم رزقهن وكسو
أما إذا اختلفا فاحلاكم هو الذي حيدد مقدار النفقة والنفقة طبعا يف مدينة ليس مثل قرية 

ليس مثل صحراء ليس مثل بدو رحل خيتلف الطعام وخيتلف اللبس وختتلف السكن 
لعرف الذي هم فيه، والزمان الذي هم فيه، واملك ان الذي هم وخيتلف كل شيء فالعربة 

فيه، فإذا حصل خالف فالقاضي هو امللجأ، كيف يفعل القاضي؟ اآلن إذا كانت موسرة 
مع موسر يعين غنية وزوجها غين فلكهم الكسوة والنفقة عموما وهو الطعام والكسوة 

والسكن من أرفع ما يف البلد، وإن كانت متوسطة مع متوسط فمن الوسط، وإن كانت 
لعكس يعين متوسطة مع متوسط يف الوسط، وإن  فقرية مع فقري فمن األق ل، وإن كان 

تقدير )  ويعترب احلاكم(  :كانت غنية مع فقري أو فقرية مع غين فكذلك من الوسط، قال
 دعن( أي بيسارمها أو إعسارمها أو يسار أحدمها وإعسار اآلخر )  ذلك حباهلما( 

من أرفع خبز  هاوسر قدر كفايتللموسرة حتت امل( احلاكم )  فيفرض( بينهما )  التنازع



                                                                                     
 

   هذه املادة مل تراجع من قبل الشيخ                               والطالق كتاب النكاح
     

 
  ١٩٨  

 

دة عن الكفاية ليس هلا ذلك، يوفر هلا ما يكفيها من طعام البلد وأدمه  لكن لو طلبت ز
حلما عادة املوسرين ( يفرض هلا )  و :ولبس ومشرب وما يكفيها حبسب العرف، قال

بس ما يل (يفرض للموسرة حتت املوسر من الكسوة )  و املكان الذين هم فيه مبحلهما
كجيد كتان وقطن وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص ) مثلها من حرير وغريه 

 ومضربة للشتاء يف الرجل ومداس توضع على الرأس ومقنعة أي اخلمار وسراويل وطرحة
للنوم يف حمل جرت العادة )  وللنوم فراش وحلاف وإزار( وهو الكساء الثقيل للشتاء 

أي بساط وال بد )  دة وللجلوس حصري جيد وزيلوخم( واليوم الزم يوفر غرفة نوم  فيه
ويكتفي خبزف وخشب والعدل  يقال اآلن طقم كنب لكي جتلس عليه من ماعون الدار

ما   وخف خلروجها يعين العباءة وال يلزمه ملحفة وهذا خيتلف من زمن لزمنما يليق 
لعرف فإذا تعارف الناس على شيء فبه، قال للفقرية ( م يفرض احلاك)  و(  :والعربة 

والظاهر أن الذي ذكره املصنف  ) أدم يالئمه( من )  حتت الفقري من أدىن خبز البلد و
يعين هذه الفقرية إذا جاء  وتنقل متربمة من أدم إىل آخر :للموسرة هو اليوم للفقرية، قال

رب  ا امللل كل يوم فول فول اللهم لك احلمد  دام كل يوم كرر كرر يعين أصا هلا 
اك من ميوت من اجلوع فينقلها فيحوهلا بدل فول جيعله عدس أو محص، وحنن فهن

نضحك اآلن حنن يف نعمة وخري لكن الناس عاشوا يف زمن فقر وجوع ما كان يشبع 
الناس حىت قال بعضهم وهللا لو قيل يل انه سيأيت يوم أشبع فيه ال أصدق، كان هنا يف 

( وينام )  ما يلبس مثلها وجيلس( لكسوة يفرض للفقري من ا)  و(  :هذه البالد، قال
فهذه كفقرية حتت غين )  للمتوسطة والغنية مع الفقري وعكسها( يفرض )  عليه و

ذلك هو الالئق ألن )  ما بني ذلك عرفا( يفرض هلا النفقة املتوسطة كفقرية حتت غين 
ماء  من دهن وسدر ومثن)  مؤنة نظافة زوجته( أي على الزوج  ) وعليه(  حباهلما

اليت هي تسرح شعرها مثال إذاً هذه تعترب أيضا من النفقة وهي مؤنة  ومشط وأجرة قيمة
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يعين ال يلزم الزوج أن يدفع  فال يلزمه ) خادمها( ما يعود بنظافة )  دون( نظافة الزوجة 
ألن  نفقة نظافة األمة اخلادمة عندها األمة ملاذا؟ يلزمه نظافة الزوجة أما نظافة األمة ال

دواء وأجرة  (يلزم الزوج لزوجته )  وال(  للزينة وهي غري مطلوبة من اخلادمك يراد ذل
إذا مرضت ألن ذلك ليس من حاجتها الضرورية املعتادة وكذا ال يلزمه مثن ) طبيب 

وطبعا ما عند نص يف هذا أن الزوج ال يلزمه لكنهم  طيب وحناء وخضاب وحنوه
ا الضرورية فهو ملزم لتعليل يرون أن أجرة الطبيب والد واء أن هذا ليس من حاجا

ألشياء الضرورية أما األشياء العارضة فهذه ال تلزمه وطبعا قد يعرتض البعض على هذا 
لكن ال تنسوا يف املقابل هي ال يلزمها أن تطبخ له بل يلزمه هو أن حيضر هلا أمة تطبخ هلا 

جرة تطبخ هلا وتنظف وكذا فإن قلنا حن كم العادة والعرف فاآلن عرف الناس أو خادمة 
أن الزوجة الزوج هو الذي يعاجلها إذاً هي كمان يلزمها أن تطبخ فإما أن نسري العرف 

فيما هلا وعليها أو فيما عليها وعليه وهلذا بعض أهل العلم اليوم أما قدمي ما كانوا خيالفون 
كان جيب عليه أن   هذا لكن اليوم بعضهم يقول عرف الناس ينبغي عليه عالجها إذا

ا ضرورة فالعالج كذلك، قال وإن أراد منها تزينا أو قطع رائحة وأتى به  :يطعمها أل
يعين هذه املرأة غري معتادة على أن تطحن  لزمها وعليه ملن خيدم مثلها خادم واحد

ألجرة  مة أو خادم يعين  يت  وعليه أيضا مؤنسة وتعجن وختبز وتطبخ إذاً يلزمه أن 
لو كان هو مثال يف مكان مهجور ويذهب ويغيب فرتة وهي ختاف وحدها يف هذا  ةحلاج

خذ حكم ويشنع عليه فاملسألة متكاملة  يت مبؤنسة فبعض الناس يشنع  املكان فعليه أن 
حىت ال يقال أن املرأة مظلومة يف اإلسالم، ال وهللا ما ظلمها إال من خالف اإلسالم هو 

  . الذي ظلمها
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  فصل
ا وسكناها كالزوجة ]١[ه املطلقة الرجعيةونفق(  ا زوجة بدليل قوله تعاىل )  وكسو أل
الفرق الوحيد  هذا وال قسم هلا أي للرجعية وتقدم} وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك { 

)  ذلك هلا( ثال أو على عوض )  بفسخ أو طالق ]٢[ والبائن( : أن ال قسم هلا، مث
إذاً الرجعية هلا النفقة والكسوة مثل  ) إن كانت حامال(  أي النفقة والكسوة والسكىن

وإن كن { لقوله تعاىل  الزوجة أما البائن ال ليس هلا شيء من هذا إال إن كانت حامل
ومن أنفق يظنها حامال فبانت حائال } أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن 

ا حائل يعين  رجع ا حامل فظهر أ ليست حامل فرجع وأخذ لو أنفق عليها على أ
وطبعا النفقة ليست  ومن تركه يظنها حائال فبانت حامال لزمه ما مضى :النفقة، العكس

ا  للحامل بل هي للحمل الذي يف بطنها لكن هذه املسألة ملا قال ومن تركه مث اكتشف أ
حامل فيلزمه أن يدفع ما مضى وهذا استثناء من قاعدة املذهب فقاعدة املذهب أن 

ة على الزوجة هذه نفقة معاوضة فلو أنه تركها فرتة يلزمه أن يدفعها لو حىت بعد مدة النفق
أما النفقة على األقارب لو تركها فرتة فتسقط، فهمتم الفرق اآلن نفقة األقارب تسقط 

ا على  ا ليست على سبيل املعاوضة بل هي مواساة أما نفقة الزوجة فإ مبضي الزمن أل
قط مبضي الزمن، فهمتم القاعدة نفقة الزوجة ال تسقط مبضي الزمن سبيل املعاوضة ال تس

ألن فيه بينه وبينها عقد وأما نفقة األقارب فتسقط مبضي الزمن، له قريب ينفق عليه أمهل 
ذلك سيأمث لكن بعد مدة هل له أن يدفع ما مضى؟ نقول ال، تسقط مبضي الزمن، النفقة 

أقارب أم نفقة زوجة؟ نفقة قرابة فهي ليست  على احلامل من أجل احلمل فهل هذه نفقة
زوجة هي أجنبية فاألصل إنه ال ينفق عليها إذا ترك ذلك، قال املصنف لزمه ما مضى 
ا ال تلزمه كغريها على القاعدة والظاهر أن هذه املسألة  طبعا هي رواية والرواية الثانية أ

كل النفقة يعين فيه طرف  لث يبدو هلذا أوجبوا على من استثنيت ألن احلامل هي اليت 



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
comwww.bajabir.              

  
  
  
  
 

٢٠١  

ا ما صارت نفقة أقارب فقط بل هو قريب  ترك نفقة احلامل زمنا فإنه يدفع ما مضى أل
ين متحمل هذا القريب وتركت النفقة، قال ومن ادعت محال وجب  :ومعه شخص 

يرجع يسرتد فلوسه إذاً لو قالت أ حامل   رجعإنفاق ثالثة أشهر فإن مضت ومل ينب
عليها ثالثة أشهر إىل أن يظهر احلمل فإذا مل يظهر محل يرجع ويطالبها مبا أنفق ينفق 

)  للحمل( للبائن احلامل )  والنفقة( : عليها، النفقة هنا ملن، للحمل أم للحامل؟ قال
ا جتب بوجوده وتسقط بعدمه)  ال هلا من أجله( نفسه  ش أل يعين  زفتجب حلامل 

ا ليس شز جتب أل وحلامل من وطء بشبهة أو نكاح  ت هلا وإمنا هي للحمل،لو كانت 
ملا قال وتسقط يعين نفقة احلمل  فاسد أو ملك ميني ولو أعتقها وتسقط مبضي الزمان

ا نفقة أقارب لكن يقول املرداوي  ذن مبضي الزمان ملاذا؟ أل قال املنقح ما مل تستدن 
ا ترجع، اآلن يتكلم عن حاكم أو تنفق بنية رجوع مسائل تسقط النفقة عن الزوجة  فإ

إذنه  حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بال( أي أي زوجة )  ومن( : قال وهي،
( عن )  عن كفارة أو أو صامت صوم( نذر )  بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو

ذنه سقطت أو( بال إذن زوج )  قضاء رمضان مع سعة وقته )  سافرت حلاجتها ولو 
ا منعت نفسها عنه بسبب ال من جهته فسقطت نفقتها خبالف من  :لالتعلي نفقتها أل

أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صالة ولو يف أول وقتها بسنتها أو صامت قضاء 
ا فعلت مما أوجب الشرع عليها وقدرها يف حجة فرض   رمضان يف آخر شعبان أل

تلفا يف وإن اخ :، قاليعين قدر النفقة يف حجة الفرض كقدرها يف نفقة احلضر كحضر
شز وأوقف النفقة وهي تقول أ مل  نشوز أو أخذ نفقة فقوهلا ا  يعين لو هو ادعى أ

أنشز فقوهلا، وإن اختلفا هذا األول والثاين إذا اختلفا يف أخذ النفقة هو قال أ دفعتها 
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عية مث عن وهي قالت مل آخذ النفقة فقوهلا، اآلن سينتقل إىل الثالثة فهو تكلم عن الرج
البائنة احلامل اآلن يتكلم عن الثالثة وهي املتوىف عنها، نفقة املتوىف عنها، هل املتوىف عنها 

هلا نفقة وسكىن أم ال؟ نقول ال ألن هلا مرياث فتنفق من املرياث أو ينفق عليها قريبها، 
ترث سينفق ستنفق من ماهلا الذي ترثه، وإذا مل : ختصار فهمتم اآلن مسألة املتوىف عنها

عليها أقرب الناس هلا يف ترتيب سيأيت نفقة األقارب سينفق عليها نفقة قريب، ولو كانت 
حامل ستكون النفقة يف حصة احلمل، افرض انه ما فيه مرياث أصال وهي حامل، مات 
عنها زوجها مل ميلك شيء وهي حامل فنقول هذا الذي يف بطنها إن كان له قريب جتب 

)  وال نفقة وال سكىن(  :عليه هو، على قريبه هذه خالصة الباب، قال النفقة عليه فإذاً 
ولو حامال ألن املال انتقل من الزوج إىل الورثة وال سبب )  عنها املتوىف( من تركة 

لوجوب النفقة عليهم فإن كانت حامال فالنفقة من حصة احلمل من الرتكة إن كانت 
مل املوسر الغين هو الذي ينفق وهذا سيأيت يعين الذي يرث احل وإال فعلى وارثه املوسر

ب نفقة األقارب من هو الذي ينفق على القريب، قال أي ملن وجبت هلا )  وهلا(  :يف 
اآلن رجع للزوجة أو من جتب هلا  هذه مسألة جديدة النفقة من زوجة ومطلقة رجعية

خذ نفقة كل يوم من أوله، ا  خذ  النفقة كيف تنفق عليها؟ سيذكر اآلن أ هل هلا أن 
خذ القيمة فهو مطلوب يوفر هلا الثياب ويوفر هلا الطعام إال إذا  القيمة؟ ال يلزمها أن 

أي ملن وجبت هلا النفقة من زوجة ومطلقة رجعية )  وهلا(  :تراضيا على القيمة، قال
ئن حامل  ين يع)  أخذ نفقة كل يوم من أوله( وحنوها وهؤالء الثالثة الذين مروا معنا و

خريه عنه والواجب دفع قوت من  من طلوع الشمس ألنه وقت احلاجة فال جيوز 
أي )  عليها أخذها( جيب )  وال( أي قيمة النفقة )  قيمتها ال( حب و  خبز وأدم ال

ألن الذي جيب هلا  أخذ قيمة النفقة ألن ذلك معاوضة فال جيرب عليه من امتنع منهما
خلبز أ أعطيك قيمة اخلبز وأنت تشرتيه إذاً اخلبز مثال فلو قال الزوج أ ال  أريد أن آيت 
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معاوضة كأنه يقول لك عندي خبز سأعطيك بدل اخلبز نقود فاملعاوضة حتتاج إىل رضا 
وال ميلك احلاكم فرض غري الواجب كالدارهم إال  :الطرفني، فهمتم التعليل، قال

على ( اتفقا )  أو( لقيمة أي على أخذ ا) فإن اتفقا عليه ( : مث قال برتاضيهما
فاحلق هلما ال  يعدومها ألن احلق ال)  خريها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز

  .يعدومها فلهما ذلك
أي أول العام من زمن الوجوب )  وهلا الكسوة كل عام مرة يف أوله(  :قال املصنف

كن ترديد الكسوة ألنه أول وقت احلاجة إىل الكسوة فيعطيها كسوة السنة ألنه ال مي
يعين يقول الكسوة يعطيها أول  شيئا فشيئا بل هو شيء واحد يستدام إىل أن يبلى

السنة فالكسوة ال تتجزأ فالبد أن يعطيها كاملة ال تتجزأ بل هو شيء واحد يستدام إىل 
يعين جتب كل عام مرة، واحلرمي كل  وكذا غطاء ووطاء وستارة حيتاج إليها: أن يبلى، قال

تون؟ يوم يف ا كماعون ومشط جتب بقدر  :قال! السوق ماذا  واختار ابن نصر هللا أ
 :يعين هذه األشياء الستارة والغطاء وكذا جتب بقدر احلاجة وليس كل سنة، قال احلاجة

قية فعليه كسوة للجديد الزوج أو كان )  فإذا غاب(  ومىت انقضى العام والكسوة 
وكسوته ولو مل يفرضها احلاكم )  لزمته نفقة ما مضى( على زوجته )  ومل ينفق( حاضرا 

يعين الذي يرتك اإلنفاق على الزوجة مهما ترك فرتة طويلة أو  ترك اإلنفاق لعذر أو ال
لنفقة املاضية  فلم  ألنه حق جيب مع اليسار واإلعسارقصرية فللزوجة أن تطالب 

مع اليسار وليس مع خبالف نفقة القريب ال جتب إال يسقط مبضي الزمان كاألجرة 
من ماله فبان ميتا ( أي غيبة الزوج )  غيبته( الزوجة )  وإن أنفقت( : اإلعسار، قال
إن اكتشفنا بعد ذلك إذا أنفقت من ألنه  ) بعد موته ما أنفقته( للزوج )  غرمها الوارث
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أنفقت، ماله مث ظهر انه مات إذاً كانت تنفق من مال الورثة فإذاً للورثة أن يطالبوها مبا 
النقطاع وجوب النفقة عليه مبوته فما قبضته بعده ال حق هلا فيه فريجع عليها  :قال

  .ببدله
  فصل

( تسليم )  أو بذلت( اليت يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها )  ومن تسلم زوجته( 
)  وجبت نفقتها( ن مت هلا تسع سنني )  ومثلها يوطأ( أو بذله وليها )  نفسها

ا  ختصار أصبح مىت جيب  ) ع صغر زوج ومرضه وجبه وعنتهولو م( وكسو اآلن 
على الزوج اإلنفاق النفقة على الزوجة هو ذكر شرطني إذا تسلم الزوجة وهي يوطأ مثلها 

يعين تسلم زوجة يوطأ مثلها وجبت النفقة بغض النظر عن الزوج ولو مع صغر الزوج 
لو الزوج صغري فالذي  صغر الزوج وجيرب الويل مع :ومرضه وجبه وعنته هذه أربعة، قال

ا ينفق الذي يدفع عن الصغري وليه وجيرب الويل وال جنرب الصغري  على بذل نفقتها وكسو
ومن بذلت يعين يلزم ويل املال أن يدفعها كأرش جناية   النفقةمن مال الصيب ألن 

 التسليم وزوجها غائب مل يفرض هلا حىت يراسله حاكم وميضي زمن ميكن قدومه يف
فعند ذلك تبدأ نفقتها يعين لو قالت أ جاهزة لكن الزوج غائب فال نفرض إال أن  مثله

يراسله القاضي ومير زمن ميكنه القدوم فيه فتبدأ النفقة فلو راسله والقاضي قال معناه يبقى 
له شهر إىل أن يصل له الكتاب وإىل أن يرجع هو إذاً من بعد شهر تبدأ النفقة هلا أن 

ل نفقة من بعد شهر إذا قدر أن املراسلة واحلضور حيتاج إىل شهر، هل للزوجة تطالب 
من )  منع نفسها( ة أي الزوج)  وهلا(  :أن متنع نفسها حىت تقبض الصداق؟ اجلواب

ألنه ال ميكنها استدراك منفعة  يعين ليس املؤجل ) حىت تقبض صداقها احلال( الزوج 
ا لو سلمت نفسها مث مل يدفع هو الصداق يقول ألالبضع لو عجزت عن أخذه بعد 

لنسبة للنفقة يف هذه الفرتة اليت امتنعت  فال تستطيع أن ترد ما فقدت من منفعة البضع، 
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نفقة يف مدة االمتناع وهلا ال :فبسببه هو فهل ينفق عليها؟ نعم جيب عليه أن ينفق، قال
مث أرادت ( داق قبل قبض حال الص)  فإن سلمت نفسها طوعا(  قحبلذلك ألنه 

إذاً هذه صورة لو سلمت نفسها فليس هلا أن وال نفقة هلا مدة االمتناع ) املنع مل متلكه 
وكذا لو تساكنا بعد العقد فلم : ترجع بعد ذلك فقد تنازلت ورضيت، الصورة الثانية

 هذه الصورة الثانية، اآلن مسألة جديدة إذا أعسر الزوج تطلبها ومل تبذل نفسها فال نفقة
لنفقات بنفقة القوت والكسوة أو ببعض نفقة القوت والكسوة أو املسكن فهل هلا أن 

)  بنفقة القوت أو( الزوج  )وإذا أعسر (  :تفسخ؟ اجلواب نعم هلا أن تفسخ، قال
أي بعض نفقة )  بعضها(  ـأعسر ب)  أو( أي كسوة املعسر )  لكسوة (أعسر 

أي مسكن معسر أو صار ال جيد النفقة )  سكنامل(  ـأعسر ب)  أو( املعسر أو كسوته 
م ال جيدهاإال يوما دون يوم  م جيدها وأ من زوجها ) فلها فسخ النكاح (  يعين أ

حلديث أيب هريرة مرفوعا يف الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته قال يفرق  املعسر
ذن احلاكم ذه احلالة إذا أعسر يف مثل ه بينهما رواه الدارقطين فتفسخ فورا أو مرتاخيا 

لنفقة تفسخ على الفور أو على الرتاخي يعين ممكن تصرب لعله تفرج أو مرتاخيا لكن 
ذن احلاكم، مث قال  وهلا الصرب مع منع نفسها وبدونه وال مينعها تكسبا وال :يكون 

يعين هلا أن تصرب وال تطلب الفسخ سواء منعت نفسها منه أو مل متنع نفسها منه  حيبسها
ن لكن اآلن هلا أن متتنع يف حاالت وال متتنع يف حاالت إذا سلمت نفسها ه ذا موضوع 

لنفقة يقول ال مينعها  لنفقة فلها أن تصرب ويف هذه احلالة إذا أعسر  لكن إذا كان أعسر 
لنفقة يقول أ ال أوافق أن تعملي، ال بل تعمل . تكسبا وال حيبسها إذا كان هو معسر 

( تعذرت )  من ماله و موسر ومل يدع هلا نفقة وتعذر أخذها( زوج )  ابفإن غ(  :قال
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ذن احلاكم  إذا كان هو غاب وما عندها حل مل يرتك هلا  )استدانتها عليه فلها الفسخ 
ذن  مسه هو فلها أن تفسخ  خذ من ماله ومل تستطع أن تستدين  نفقة ومل تستطع أن 

ق عليها من ماله متعذر فكان هلا اخليار كحال ألن اإلنفا :احلاكم ملاذا؟ التعليل
وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على : مسألة جديدة، قال اإلعسار

ملعروف ولدها وكفايةماله أخذت كفايتها  خذي "ألن هذا حق هلا  بال إذنه وخادمها 
ملعروف وصرب على فإن مل تقدر أجربه احلاكم فإن غيب ماله "  ما يكفيك وولدك 

  . واضحة هذه املسائل احلبس فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله
  ب نفقة األقارب واملماليك من اآلدميني والبهائم

خالصة نفقة األقارب القاعدة فيها أن النفقة لألصول والفروع تكون بشرطني ما مها؟ غىن 
بد أن يكون املنفق غين يعين إذا املنفق وفقر املنفق عليه هذا إذا كانت لألصول والفروع ال

وجد إذا كانوا كلهم أغنياء فكل واحد ينفق على نفسه لكن إن كان أحدمها غين واآلخر 
ذا الشرط، الفقر والعجز عن العمل، فإذاً ستجب النفقة على  فقري عاجز عن العمل 

على األب، الغين للفقري يعين لو كان األب هو الغين واالبن هو الفقري العاجز فالنفقة 
األب هو الفقري واالبن هو الغين تكون على االبن، اجلد هو الغين واحلفيد هو : العكس

الفقري الذي ال يستطيع العمل فعلى اجلد، العكس احلفيد هو الغين واجلد هو الفقري 
فيصري النفقة على احلفيد للجد سواء كان اجلد وارث أو غري وارث فممكن يكون غري 

ألم غري وارث أو جد أبو األب مع وجود األب يعين يكون اجلد فقري وارث مثال اجلد 
واألب فقري واحلفيد هو الغين فاجلد ال يرث لو مات احلفيد لوجود األب لكن نقول النفقة 

لنسبة لألصول والفروع، النفقة أو املرياث له عالقة يف النفقة يف  ملرياث  ال عالقة هلا 
: روع انتهينا من هذا، إذاً نفقة األصول والفروع هلا شرطاننفقة القارب غري األصول والف

: بقية األقارب: فقر املنفق عليه وعجزه عن العمل، نفقة األقارب - ٢غىن املنفق، - ١
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اإلخوة، األخوات، أوالد اإلخوة، األعمام، أوالد األعمام هؤالء أقارب، النفقة هلا ثالثة 
للمنفق إذا اإلرث  -٣وعجزه عن العمل، فقر املنفق عليه  -٢غىن املنفق، - ١: شروط

على } وعلى الوارث مثل ذلك{مات املنفق عليه، معناه قريبك فقري وأنت غين ترثه 
الوارث النفقة، إن كنت ترث منه لو مات إذاً تنفق عليه يف احلياة يف حال الفقر، وإن  

ب النفقة له فال جتب عليك، معىن ذلك لو كان فقري له أخ غين فهل جت كنت غري وارث
أم ال؟ إذا كان هذا الفقري له أوالد ذكور فلو مات الفقري سريثه ولده ولن يرثه أخوه 

سيكون الغين حمجوب فال تلزمه النفقة، لكن إذا كان ليس له أوالد فإن مات ورثه الغين 
ت الغىن، وفقر املنفق عليه، والثالث اإلرث للمنفق إذا ما: إذاً بثالثة شروط. إذاً ينفق عليه

( شيئا  النفقة كاملة إذا كان املنفق عليه ال ميلك)  جتب(  :قال رمحه هللا. املنفق عليه
لوالدين { لقوله تعاىل )  ألبويه وإن علوا( إذا كان ال ميلك البعض )  تتمتها أو و

لولده وإن ( جتب النفقة أو تتمتها )  و( ومن اإلحسان اإلنفاق عليهما } إحسا 
ن { و أنثى لقوله تعاىل ذكرا كان أ)  سفل حىت ذوي } وعلى املولود له رزقهن وكسو

ث وجداته الساقطات ئه وأمهاته كأجداده املدلني  ومن  األرحام منهم أي من آ
فمن له أب وجد معسران )  معسر( أي الغين )  حجبه( أوالده كولد البنت سواء 

بيه امل ن مل حيجبه ) ال  أو( عسر وجبت عليه نفقتهما ولو كان حمجو من اجلد 
ألننا قلنا أن نفقة األصول أحد كمن له معسر وال أب له فعليه نفقة جده ألنه وارثه 

والفروع ال نشرتط فيها اإلرث بينهما، نشرتط الفقر والغىن، الذي يدفع يكون غين والذي 
ألقارب غري خذ يكون فقري وعاجز عن العمل، اآلن سينتقل إىل نفقة األقارب أي بقية ا

كولد )  بفرض( املنفق )  كل من يرثه(  ـأو كماهلا ل النفقةجتب ) و ( : األصول، قال
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لتعصيب ال يكون وارث كأخ وعم لغري أم )  أو تعصيب( ألم  لفرض أو  يعين إما 
سوى ( كخال وخالة )  برحم( ملن يرثه )  ال( : من ذوي األرحام فال يلزمه النفقة، قال

أو ( للمنفق )  سواء ورثه اآلخر كأخ( كما سبق   ومها األصول والفروع )عمودي نسبه 
انتبهوا هل نشرتط يف نفقة األقارب اإلرث من الطرفني أم يكون املنفق  ) ال كعمة وعتيق

 :هو الذي يرث؟ املنفق فقط أما الثاين ال يعنينا يرث أم ال يرث ألنه لن يدفع شيء، قال
وعلى املولود له رزقهن { لقوله تعاىل )  مبعروف(  وتكون النفقة على من جتب عليه

ملعروف  ن  فأوجب على األب نفقة } وعلى الوارث مثل ذلك { مث قال } وكسو
أبو داود أن رجال سأل النيب صلى  الرضاع مث أوجب مثل ذلك على الوارث وروى

ك وأختك وأخاك ويف لفظ وموالك الذي  هو هللا عليه وسلم من أبر قال أمك وأ
ك حقا واجبا ورمحا موصوال ملعروف مثل ما مضى يف نفقة الزوجة،  أد قلنا النفقة 

ويشرتط لوجوب نفقة القريب ثالثة شروط األول أن يكون : شروط وجوب النفقة؟ قال
املنفق وار ملن ينفق عليه وتقدمت اإلشارة إليه الثاين فقر املنفق عليه وقد أشار إليه 

ألن النفقة إمنا جتب على )  وعجزه عن تكسب( النفقة )  ب لهمع فقر من جت( بقوله 
ترب سبيل املواساة والغين مبلكه أو قدرته على التكسب مستغن عن املواساة وال يع

قص  نقصه قص يف اخللقة يعين ال يشرتط أن يكون  املقصود نقص هذا الفقري ال يكون 
إنه له يعين ال يعترب نقصه يف مبرض أو بنقص عضو، ال، لو كان صحيحا لكنه فقري ف

( الثالث غين املنفق وإليه اإلشارة بقوله  له ةفتجب لصحيح مكلف ال حرف اخللقة 
( عن )  عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته و( ما ينفقه عليه )  إذا فضل

من )  أو متحصل( يف يده )  من حاصل( لنفسه وزوجته ورقيقه )  كسوة وسكىن
لفاضل يعين ينفق  ارة أو أجرة عقار أو ريع وقفصناعة أو جت هذا الكالم مكرر نقول 

على قريبه ما فضل عن كسوته عن سكناه عن نفقة قريبه عن مال جتارته عن حمله ودكانه 
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وحنوه حلديث جابر مرفوعا إذا كان أحدكم  :عن بيته الذي يسكن فيه وهكذا، قال
يعين إذَاً◌  له فإن كان فضل فعلى قرابتهفقريا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عيا

ينفق من الفاضل سواء كان هذا الفاضل موجود يف يده أو سيتحصل من صناعة يصنعها 
) من رأس مال ( جتب نفقة القريب )  ال (و  :أو جتارة أو إجيار عقار أو كذا، قال

انفق على  يعين ال نقول له ) آلة صنعة( من  ال)  مثن ملك و( ال من ) و ( التجارة 
قريبك من رأس مال التجارة وتعيش من رحبه، وال من مثن ملك يعين ميلك أرض أو دار 

حلصول الضرر بوجوب اإلنفاق من ذلك ومن قدر أن  يسكنها، وال من آلة صنعة
انتبهوا لو كان قريبني كالمها فقري واحد قادر على الكسب  يكتسب أجرب لنفقة قريبه
كان قادر جيرب على أن يكسب وينفق على نفسه وعلى قريبه مث   والثاين ليس بقادر إذاً من

( أي على وارثيه )  فنفقته عليهم( واحتاج للنفقة )  ومن له وارث غري أب( : قال
منه ألن هللا تعاىل رتب النفقة على اإلرث بقوله وعلى الوارث مثل ) على قدر إرثهم 

من له أم )  ـف(  :أمثلة ذلك ذلك فوجب أن يرتتب مقدار النفقة على مقدار اإلرث
ه كذلك ) لث والثلثان على اجلد الث( من النفقة )  على األم( وجد  ألنه لو مات لور

على اجلدة السدس والباقي على ( يعين شقيق أو ألب  من له جدة وأخ لغري أم) و  (
نه كذلك)  األخ ما ير إلنفا أل ت ومنهم أب فينفرد األب  ق لكن لو كان له قرا

فاآلن هو يتكلم على واحد له أم وجد أو جدة وأخ لكن لو كان معهم جدة وأخ وأب 
فمن الذي يتوىل اإلنفاق وكلهم غين؟ األب ينفرد فإن وجد األب هو الذي ينفرد أما إذا  

واألب ينفرد (  :كان األب ليس موجود فبقية الورثة ينفقون عليه بقدر اإلرث وهلذا قال
ملعروف قوله ملسو هيلع هللا ىلصل)  بنفقة ولده ومن له ابن فقري (  هلند خذي ما يكفيك وولدك 
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أما ابنه : الوارث له من هو االبن أم األخ؟ االبن، قال)  وأخ موسر فال نفقة له عليهما
البن  ألن األخ حمجوب وليس بوارث فكيف ينفق عليه فلفقره وأما األخ فلحجبه 

أمة فقرية وجدته ( احتاج لنفقة و )  ومن( : الاألخ وهو غري وارث من هذا الفقري، ق
ألم، قالليسارها )  موسرة فنفقته على اجلدة ا حمجوبة  ا من األصول فال نقول أ  :أل

ألم لعدم اشرتاط املرياث يف عمودي النسب كما تقدم وال مينع ذلك اآلن  حجبها 
نك تنفق عليه مسألة جديدة ختتلف يقول إذا وجبت عليك نفقة شخص معىن ذلك أ

ومن (  :وعلى زوجته وعلى أوالده وعلى مرضعة ولده فالنفقة ستشمل من يعوله، قال
ه أو أخاه وحنوه )  عليه نفقة زيد ألن ذلك )  فعليه نفقة زوجته( مثال لكونه ابنه أو أ

من جتب نفقته فيجب )  ظئر( نفقة )  ـك( من حاجة الفقري لدعاء ضرورته إليه 
والوالدات يرضعن أوالدهن حولني  { كاملني لقوله تعاىل )  حلولني( اإلنفاق عليهما 

ملعروف  ن  إىل } كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة وعلى املولود له رزقهن وكسو
)  وال نفقة(  والوارث إمنا يكون بعد موت األب} وعلى الوارث مثل ذلك { قوله 

ابة إذا اختلف الدين فال مرياث وحنن هذه مسألة جديدة القر  ) مع اختالف دين( بقرابة 
مع ( بقرابة )  وال نفقة(  :قلنا هذا الكالم واستثنينا فقط الوالء وسيذكره املصنف، قال

لوالء( ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذا )  اختالف دين فتلزم النفقة )  إال 
( جيب )  و( املسلم يعين تلزم الكافر لعتيقه  املسلم لعتيقه الكافر وعكسه إلرثه منه

وإن تعاسرمت { إذا عدمت أمه أو امتنعت لقوله تعاىل )  على األب أن يسرتضع لولده
ا يف )  ويؤدي األجرة( أي فاسرتضعوا له أخرى } فسرتضع له أخرى  لذلك أل

هل لألب أن مينع األم من الرضاع أن ترضع الولد؟  نفقة لتولد اللنب من غذائها احلقيقة
{ أي إرضاع ولدها لقوله تعاىل )  أمه إرضاعه( األب )  وال مينع(  :قال املصنف

هل لألب أن مينعها من خدمة الولد؟ نعم  }والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني 
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لزوجة، قال يت خبادمة ختدم الولد حىت يستمتع  وله  :ممكن مينعها من خدمة الولد و
هل جيب على الزوجة أن  يف بعض األحيانمنعها من خدمته ألنه يفوت حق االستمتاع 

تون للرضيع مبرضعة إال يف  ترضع الولد؟ اجلواب ال جيب ممكن متتنع من الرضاع و
 وال يلزمها( : الضرورة وهي أن ميتنع الرضيع من قبول ثدي أحد إال األم فهنا جيب، قال

كانت ليست من يعين حىت لو   نت أو شريفةإرضاع ولدها دنيئة كا الزوجةأي ال يلزم ) 
ء القوم وجهاء البلد حىت لو كانت إنسانة عادية وامتنعت فلها ذلك  { لقوله تعاىل أثر

ن مل } وإن تعاسرمت فسرتضع له أخرى  إال لضرورة كخوف تلفه أي تلف الرضيع 
انتقل اآلن ألم الولد، هل يلزمها أن ترضع من هلكة  يقبل ثدي غريها وحنوه ألنه إنقاذ

ئن، إن  ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا فإن عتقت فكبائن :ولدها؟ قال يعين كحرة 
أي  ) وهلا( عتقت مثل احلرة البائن ال جترب، كبائن يعين ال جترب وهلا األجرة كذلك، 

ا أشفق )  ولو أرضعه غريها جما( لرضاع ولدها )  طلب أجرة املثل(  للمرضعة أل
أم الرضيع يف األحوال املذكورة )  ئنا كانت( هنئ وأفضل، أي أ من غريها ولبنها أمرأ

يعين زوجة إذاً املرأة سواء كانت زوجة أو كانت مطلقة هلا أن  أي زوجة ألبيه ) أو حتته( 
خذن فإن أرضعن { لعموم قوله تعاىل  خذ األجرة على إرضاع صبيها واآلن النساء ال 

منعها من ( أي للثاين )  آخر فله(  وإن تزوجت املرضعة} لكم فآتوهن أجورهن 
إذا كان " ١" تكن اشرتطته يف العقد) ما مل  :إال يف حاالت، وهي إرضاع ولد األول

ن مل يقبل ثدي غريها أو هذا الثاين  ) يضطر إليها( أو  هي اشرتطت أن ترضع ولدها،
  .لة الضرورةإذاً له أن مينعها إال يف حا مل يوجد غريها لتعينه عليها إذا ملا تقدم

  فصل يف نفقة الرقيق
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شزا  "١") نفقة رقيقه( أي على السيد )  عليه( جيب )  و(  )  طعاما( ولو آبقا أو 
" ٢" ) يكلفه مشقا كثريا وأن ال( ملعروف )  وكسوة وسكىن( من غالب قوت البلد 

ملعروف وال يكلف م ماال يطيق رواه العمل  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص للمملوك طعامه وكسوته 
لثة يعين السيد يقول )  وإن اتفقا على املخارجة( الشافعي يف مسنده  هذه مسألة 

التفاق بني  ل والباقي لك فيجوز هذا  للعبد اذهب واعمل وكل يوم تعطيين مخسني ر
على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له  أي السيد وهي جعله: االثنني، قال

إن كانت قدر   :لكن ال يستطيع السيد أن جيربه على ذلك، قال ) زجا(  أي للسيد
ل وهو لو ذهب : خذوا مثال كسبه فأقل بعد نفقته تيين خبمسني ر قال له كل يوم 

ل جيوز لكن نفقة  ل أو سبعني ر ل أو ستني ر لسوق كل يوم سيأيت خبمسني ر وعمل 
ل ويكون هو عمله يف العبد تكون على السيد لكن ال يقول له كل يوم ت عطيين مخسني ر

ل وهو سيأخذ منه  ل فهذا معناه كلفه مشقا، لو كان عمله خبمسني ر ربعني ر اليوم 
خذ مخسني  ل والسيد  ل جيوز والعبد أكله على السيد أو سيعمل بسبعني ر مخسني ر

ل والعشرين للعبد، ( يوم درهم  روي أن الزبري كان له ألف مملوك على كل واحد كل ر
وقت )  النوم و( وقت )  و( وهي وسط النهار )  وقت القائلة( سيده )  ويرحيه

( وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص ال ضرر وال ضرار  ألن عليهم يف ترك ذلك ضررا)  املفروضة( الصالة 
حلاجة لئال يكلفه ما ال أي يتعقبون على الدابة  ) يف السفر عقبه( السيد )  ويركبه
أو ( السيد )  نكاحا زوجه( الرقيق )  وإن طلب(  :قال: اآلن املسألة السادسة يطيق
مى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم { لقوله تعاىل ) عه  إذاً إذا  }وأنكحوا األ

فهو  وإن طلبته أي التزويج أمةطلب الرقيق النكاح يلزم السيد إما أن يزوجه أو يبيعه 
عها( السيد )  وطئها( : خمري بني ثالثة أشياء إزالة لضرر الشهوة )  أو زوجها أو 

سنة يعين كانت  ةهذا كالم قبل ألف وأربعمائ! فهل عند حقوق إنسان أم ال؟ عنها
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أورو تعيش يف عصور الظالم وحنن كنا يف أوج حضارة ويف أوج القوة ويف عنفوان 
أمة صيب أو جمنون من يلي ماله ويزوج  :قال. الشباب كانت األمة املسلمة يف ذاك اليوم

وطبعا هذه تعترب  إذا طلبته وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت حلاجة نفقة أو وطء
ديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غري مربح  :حالة ضرورة، قال وله 

قه  ال جيوز أن يشتم أبوي وال يشتم أبويه ولو كافرين أي هروبه ويقيده إن خاف إ
بد ولو كافرين، لو أن السيد وفر للعبد حقوقه والعبد قال أريد أن تبيعين فهل يلزمه؟ الع

مع القيام حبقه وحرم أن تسرتضع أمة لغري ولدها  وال يلزمه بيعه بطلبه: اجلواب ال، قال
أي بعد ري ولدها إذاً هذه أمة ترضع وجاء أحد يريد يستأجر فال جيوز  إال بعد ريه

 وال يتسرى عبد مطلقا :ضع ولد الغري وتضر بولدها، املسألة األخريةللسيد أن يؤجرها تر 
نية يف  ألمة وعند رواية  والتسري هو أن ميلك أمة وجيامعها فيقول العبد ال يتسرى 

ذن السيد له ذلك واملذهب أنه ال يتسرى يتزوج نعم لكن ال ميلكها  املذهب أنه يتسرى 
ا   .وال يتسرى 

  ائمفصل يف نفقة البه
ائمه وسقيها وما يصلحها( جيب ) و (  اآلن ملا يقول وجيب عليه معناه )  عليه علف 

لقوله ملسو هيلع هللا ىلص عذبت امرأة يف هرة  :انه لو ترك علف البهائم وترك سقي البهائم سيأمث، قال
كل من خشاش األرض  حبستها حىت ماتت جوعا فال هي أطعمتها وال هي أرسلتها 

معناه حنن سبقنا العامل كله يف حقوق ليس اإلنسان فقط بل واحليوان فالغرب  متفق عليه
يتشدق حبقوق اإلنسان وحقوق احليوان وهو مضيع ألهم  احلقوق وعلى العموم فنحن 
ذا ألنه دين فقط فال يعنينا الغرب يرضى أم ال يرضى فهذه قضية يف احلسبان،  نفخر 
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ا)  ما تعجز عنه ال حيملها أن( جيب عليه )  و( : قال وجيوز االنتفاع  "١" لئال يعذ
فالبقر ليس للحمل لكن لو  وركوب كبقر حلملمثل ماذا؟  ها يف غري ما خلقت ل

ومحر حلرث وإبل : استخدم البقر يف احلمل وهذا غري ما خلقت له فيجوز ذلك، قال
غري ما خلقت  اإلبل واحلمر ال تستخدم عادة يف احلرث لكن جيوز لو استعملت يف وحنوه

وضرب ، "٢"سبحان هللا هذا رقم  وحيرم لعنها :له جيوز ما مل يكن هذا فيه ضرر، قال
لقوله صلى " ٥")  من لبنها ما يضر ولدها وال حيلب( ، "٤"لنار ووسم فيه" ٣" وجه

عن نفقتها أجرب على ( مالك البهيمة )  فإن عجز( ضرار  ضرر وال هللا عليه وسلم ال
ا أو ذحبها إن أكلتبيعها أو إجا يعين إما يبيعها ملن يطعمها أو يؤجرها لشخص )  ر

اإلنفاق عليها  ألن بقاءها يف يده مع تركيستعملها ويطعمها أو يذحبها إن كانت تؤكل 
سبحان هللا ما أكمل هذه الشريعة وما أعدل شرع هللا عز وجل يعين حىت البهيمة ال  ظلم

يعين ال  ظلم جتب إزالته فإن أىب فعل حاكم األصلحوال :جيوز ظلمها فكيف البشر، قال
وهي  ويكره جز معرفة: يريد يبيعها وال يؤجرها وال يذحبها فاحلاكم يفعل األصلح، قال

صية الشعر الذي يف أعلى الرقبة يسرتسل إىل اليمني أو الشمال، وهو شعر يف مقدم  و
ى عن ذلك،  وتعليق جرس أو وتر  وذنبالرأس وهذا ورد يف حديث عند أيب داود 

 وتستحب نفقته على ماله غري احليوان: ألنه ال خيرج نسل، قالعلى فرس  ونزو محار
هذه مسألة جديدة يقول جيب عليه أن ينفق على احليوان، لو عنده مال آخر ليس حبيوان 
مثل البيوت أو مثل الشجر هل جيب عليه أن ينفق على ماله اآلخر غري احليوان؟ ال، هذا 

ب أن ينفق عليه مبا يصلحه ألنه ال ضرر يرتتب عليه مثل احليوان، فلو ترك نفقة مستح
  .احليوان مات احليوان

  ب احلضانة
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من احلضن وهو اجلنب ألن املريب يضم الطفل إىل حضنه وهي حفظ صغري وحنوه عما 
ضعوا هذا بني معكوفتني احلضانة هي حفظ الصغري وحنو يضره وتربيته بعمل مصاحله 

نون واملعتوه وكذا عما يضره وعمل مصاحله، ملن جتب احلضانة؟ سيذكر الص غري مثل ا
( أي خمتل العقل )  حلفظ صغري ومعتوه(  احلضانة)  جتب( : ثالثة أشخاص قال

م يهلكون برتكها ويضيعون ملاذا؟ التعليل  ) وجمنون فلذلك  حلاجتهم للحضانةأل
حل وجبت إجناء من اهللكة الحظوا هنا يف الرتتيب أن النساء  ضانة؟من أحق الناس 

ا(  :مقدمات على الرجال خبالف العصبة يف املرياث فالرجال مقدمون، قال  أم واألحق 
ا أشفق عليه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص أنت أحق به ما ١ ) مث ( : مث مل تنكحي رواه أبو داود وأل

ا القرىب فالقرىب ن يف معىن األم  ٢ ) أمها ن أل ألنه أصل  ٣ ) مث أب( لتحقق والد
ن يدلني بعصبة قريبة  ٤) مث أمهاته كذلك( النسب    ٥) مث جد( أي القرىب فالقرىب أل

القرىب  ٦ ) مث أمهاته كذلك( كذلك األقرب فاألقرب ألنه يف معىن أيب احملضون 
(  ٨ داتكاجل)  ألم( أخت )  مث(  لتقدمها يف املرياث ٧ ) مث أخت ألبوين( فالقرىب 

 ١٢) ألب( خالة )  مث ١١ ألم( خالة )  مث ١٠ خالة ألبوين مث ٩ ألب( أخت )  مث
ألم  أي  ١٣ ) مث عمات كذلك( هنا قدمنا اخلاالت على العمات ألن اخلاالت يدلني 

ألب ن يدلني  الحظوا املخالفات اليت خالف  تقدم العمة ألبوين مث ألم مث ألب أل
دمنا األخت الشقيقة مث األخت ألم مث األخت ألب خبالف اجلادة، يف األخوات ق

العصبة يف املرياث، األخ الشقيق مث األخ ألب مث األخ ألم فنحن نقدم هنا من كان ألم 
مث (  ١٤ كذلك)  همث خاالت أم(  :على من كان ألب ونقدم الشقيق عليهما، قال

ت األم مع عمات كذلك وال حضانة لعما)  عمات أبيه مث( كذلك )  خاالت أبيه
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يب األم ن يدلني  ألب وهو  األب أل وهو من ذوي األرحام وعمات األب يدلني 
مث (  :واضحة املسألة قدمنا عمات األب على عمات األم، قالمن أقرب العصبات 

مثلهن )  و( تقدم بنت أخ شقيق مث بنت أخ ألم مث بنت أخ ألب )  بنات إخوته
كذلك )  عماته( بنات )  و( ألبوين مث ألم مث ألب )  هأخواته مث بنات أعمام( بنات 

يعين تقدم الشقيقة مث ألم مث كذلك على التفصيل املتقدم )  بنات أعمام أبيه مث( 
فتقدم اإلخوة مث بنوهم مث )  لباقي العصبة األقرب فاألقرب (تنتقل )  مث( : ألب، قال

)  ـأنثى ف( احملضونة )  كانت فإن(  األعمام مث بنوهم مث أعمام أب مث بنوهم وهكذا
لكن لو كان غري حمرم مثل ابن العم فال يصح  ) من حمارمها( يعترب أن يكون العصبة 

ولو برضاع أو مصاهرة إن مت هلا سبع سنني فإن مل يكن هلا إال عصبة غري : هذا، قال
حلاضن يعين احلاضن ابن عم ليس من احملارم يقول سلمها أي ابن العم وهو ا حمرم سلمها

معناه لو تزوجت األم  لثقة خيتارها أو إىل حمرمه وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غريها
وليس عندها أحد أن تسلمه لثقة أو تسلمه حملرمها، هو قال وكذا اكتبوا عندها يعين 

من الذكور )  لذوي أرحامه( تنتقل احلضانة )  مث(  :وتسلمه لثقة أو حملرمها، قال
ث غري من ت  للحاكم( تنتقل )  مث( قدم وأوالهم أبو أم مث أمهاته فأخ ألم فخال واإل

إذا انتهى القرابة انتقلنا لذوي األرحام، انتهى ذوي األرحام غري موجودين  لعموم واليته) 
ننتقل للحاكم انتهى الرتتيب انتقل اآلن إىل مسألة جديدة وهي إذا امتنع من له احلضانة 

ضانة ملن بعده، إذاً مىت تنتقل احلضانة من األول للثاين؟ أو كان غري مؤهل فتنتقل احل
وإن (  :ثالث حاالت إما أن يعدم ليس مبوجود، ميت، أو ميتنع، أو ال يكون أهال، قال

( للحضانة )  غري أهل( من له احلضانة )  أو كان( منها )  امتنع من له احلضانة
 كاح ألن وجود غري املستحق كعدمهيعين إىل من يليه كوالية الن)  انتقلت إىل من بعده

س ال جتوز هلم احلضانة ولو كان هو من األقارب حىت لو كان يف  مسألة جديدة هناك أ
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جنيب،  ضمن املرتبني، من هم؟ الرقيق، والفاسق، والكافر، وسيأيت اآلن ترتيبهم، واملزوجة 
ا والية وليس هو من أه ولو قل)  وال حضانة ملن فيه رق(  :قال )  وال( لها أل

)  وال( يوثق به فيها وال حظ للمحضون يف حضانته  ألنه ال)  لفاسق( حضانة 
س، قال على مسلم)  لكافر( حضانة  ألنه أوىل بعدم  :أما كافر على كافر فال 

جنيب من حمضون من حني عقد ( حضانة )  وال( االستحقاق من الفاسق  ) ملزوجة 
اآلن يتكلم على من  ولو رضي زوج  "ا مل تنكحيأنت أحق به م"هو للحديث السابق 

( : كان فيه ماتع مث زال هذا املانع منه  فهل يرجع له حقه يف احلضانة؟ اجلواب نعم، قال
ب الفاسق و )  فإن زال املانع أسلم الكافر وطلقت املزوجة ولو ن عتق الرقيق و

أي أبوي )  أحد أبويه رادوإن أ(  السبب وانتفاء املانعلوجود ) رجع إىل حقه ( جعيا ر 
حىت ال يضر  لغري الضرار "أ"انتبهوا معي اآلن سفرا طويال  ) سفرا طويال( احملضون 

ليسكنه ( مسافة قصر فأكثر )  بعيد بلد إىل( قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم األم
فرا إذاً إذا أراد س)  ألبيه( أي احملضون )  آمنان فحضانته وطريقه( أي البلد )  وهو

ألنه الذي يقوم بتأديبه وخترجيه وحفظ نسبه فإذا مل يكن  طويال ليسكنه فاحلضانة لألب
ال لسكىن فمقيم )  حلاجة( وكان )  وإن بعد السفر(  -، بالولد يف بلد األب ضاع

إذا كان السفر بعيد لكن لغرض ويعود فاملقيم هو الذي يبقى معه سواء كان منهما أوىل 
أي حلاجة ويعود فاملقيم منهما أوىل ألن )  هلا( السفر )  أو قرب(  -األب أو األم، ج

)  ـللسكىن ف( قرب السفر وكان )  أو ( :الصورة الرابعة واألخرية ،يف السفر إضرارا به
ا أمت شفقة وإمنا أخرجت كالم املصنف عن ظاهره ليوافق ما يف )  ألمه( احلضانة  أل

و نظرمت يف كالم املاتن فكالم املاتن خيتلف عن  كاإلقناع، الحظوا اآلن لاملنتهى وغريه
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كالم الشارح، الشارح أخرج كالم املصنف عن ظاهره ألن كالم املصنف املاتن قال وإن 
بعد السفر حلاجة أو قرب حلاجة أو للسكىن فألمه يعين صورة ب،ج على كالم املاتن 

ا للمقيم ختص. هي لألم وعلى كالم الشارح وهو املذهب أ ار ما قاله الشارح هو إذاً 
  .املذهب والشارح إمنا صرف كالم املاتن إىل املذهب وإال كالم املاتن خيالف املذهب

  فصل
الغالم بعد سبع سنني خيري  عاقال خري بني أبويه( كاملة )  وإذا بلغ الغالم سبع سنني( 

ما رضي هللا تعاىل عنه قضى بذلك عمر وعلي)  فكان مع من اختار منهمابني أبويه 
ه كان  وروى سعيد والشافعي أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خري غالما بني أبيه وأمه فإن أختار أ

ارا ليعلمه  رة أمه وإن اختارها كان عندها ليال وعند أبيه  ارا وال مينع ز عنده ليال و
قل إليه وإن عاد فاختار اآلخر نقل إليه مث إن اختار األول نهذا اختيار االبن  ويؤدبه

 ويصلحه يصونه بيد من ال (حمضون )  وال يقر(  وهكذا فإن مل خيرت أو اختارمها أقرع
ه وأبوه غري صاحل ال يقر أو اختار أمه  لفوات املقصود من احلضانة)  يعين لو اختار أ

ا  ( :قال. وهي غري صاحلة للحضانة فإنه ال يقر على هذا االختيار وأبو األنثى أحق 
رشده حيث ( بلوغه و )  بعد ويكون الذكر حىت ال تضيع السبع( ستكمل أن ت) بعد 
ألن هذا أبر  فرد عن أبويهني ألنه مل يبق عليه والية ألحد ويستحب له أن ال)  شاء

نية ميكن يكون أحفظ له حية  عند ( منذ يتم هلا سبع سنني )  واألنثى(  ما ومن 
اً قبل سبع سنني تكون اجلارية والغالم عند إذ)  حىت يتسلمها زوجها( وجو )  أبيها

لرتتيب الذي مضى فإن بلغا السبع  األم، عند احلاضنة إذا مل تكن األم موجودة فأمها 
ألنه أحفظ هلا وأحق  سنوات الغالم واجلارية فالغالم خيري واجلارية تكون عند أبيها
ا إن مل خيف منها  ر ولو كان األب عاجزا عن بواليتها من غريه وال متنع األم من ز

حفظها أو يهمله الشتغاله عنه أو قلة دينه واألم قائمة حبفظها قدمت قاله الشيخ 
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ا أبوها معناه إذا كان يقوم حبفظه وإال إذا كانت  تقي الدين إذاً عندما نقول أن األحق 
اكم األم هي اليت تقوم حبفظها فتنقل إىل األم وطبعا الذي يستطيع أن يفعل ذلك هو احل

هذه مسألة ولو كان األب عاجزا عن حفظها  :فإذا ثبت للحاكم ذلك نقلها وهلذا
أو يهمله الشتغاله عنه أو قلة دينه واألم قائمة حبفظها قدمت قاله الشيخ تقي  جديدة
إذا قدر أن األب تزوج بضرة وهو يرتكها عند ضرة أي الشيخ تقي الدين  وقال الدين

ذيها وتقصر يف مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها وال تعمل مصلحتها بل تؤ  أمها ال
نعم لكن حتتاج إىل حكم حاكم اآلن سينتقل إىل مسألة  تؤذيها فاحلضانة هنا لألم قطعا

ا يعين تعيش وحدها؟ يقول  جديدة، هل ميكن أن نسمح هلذه البنت أن تنفرد يف حيا
قي عصبتها منعها من اإلنفراد  :ال، قال راد فساد فالبد أن تعيش ألن االنفوألبيها و

ا سيئة  مع أحد حيافظ عليها وحيميها وهكذا وتكون عند أحد للحفاظ عليها وليس أل
ال فقد تكون صاحلة لكن إن عاشت وحدها فستغري ! أو أن املرأة مثال فاسدة؟

ا ضعيفة، قال يذائها فقد يعتدى عليها أل واملعتوه ولو أنثى عند أمه  :الفاسدين 
سواء كان ذكر أو أنثى يكون عند أمه ألنه حيتاج إىل رعاية مثل الصغري حيتاج  يعين مطلقا

لرعاية من األب ذا نكون قد انتهينا من . إىل خدمة ورعاية فلذلك األم هي األوىل 
ع الفقه وهو ربع النكاح والطالق وتوابعهما، نسأل هللا العلي العظيم  الربع الثالث من أر

ت أن يتقبل منا وأن ين ع الفقه وهو ربع اجلنا فعنا مبا تعلمنا وسيبقى الربع األخري من أر
ت واحلدود واألميان والنذر واألطعمة والقضاء  ت الد وما بعده يعين ويدخل يف اجلنا

  وبعد ذلك نكمل حبول هللا تعاىل 
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رك على نبينا دمحم وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا   وصلى هللا وسلم و
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